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Även om det står mitt namn på boken, är denna avhandling en kollektiv

produkt. Hade det inte varit för alla människor som jag har fått möta, alla

som tyckt till, läst vad jag har skrivit och ställt frågor, hade avhandlingen

inte blivit av.

Mitt första tack går till alla informanter. Tack för att ni tog er tid att disku-

tera arbete och arbetsvillkor med mig. Tack för att ni tog mig och mitt pro-

jekt på största allvar. Tack för att vi kunde skratta tillsammans. Tack, jag hop-

pas att avhandlingen ska kunna synliggör ert arbete och era arbetsvillkor.

Agneta Stark var min första handledare på Tema Genus. Agnetas speciella

förmåga att identifiera centrala teoretiska frågor utifrån vardagen och hennes

intresse och engagemang för människors arbetsvillkor var (och är) en viktig

inspirationskälla i mitt arbete. Kirsti Niskanen, min nuvarande handledare, har

med mycket respekt och intresse hjälpt mig att forma en struktur av allt mate-

rial, och alla idéer och fantasier. Tack för alla intressanta diskussioner och inte

minst för hjälp med textbearbetning. Nina Lykke har förutom att skapa en

intellektuellt produktiv miljö på Tema Genus under den sista tiden fungerat

som min bihandledare. Hennes kunskaper (och erfarenheter) inom skilda teo-

retiska och politiska fält har gjort att jag vågat söka svar på mina frågor inom en

mängd olika teoretiska perspektiv och ändå känt mig trygg som genusvetare.

Det är med viss ambivalens jag blir klar, framförallt för att det innebär att

lämna Tema Genus och mina doktorandkollegor: Anna Adeniji, Anna Lund-

berg, Cecilia Åsberg, Hanna Hallberg, Malena Gustavson, Kristina Lindholm,
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Ingrid Osika, Stine Adrine, Robert Hamrén och Wera Grahn. Om det så har

varit på seminarier, i fikarummet eller i vårt överbefolkade kollektiv har dis-

kussioner förts med nyfikenhet, intresse, humor och respekt. Ett varmt och

stort tack… speciellt mycket värme till Cissi för alla sena nätter, och till Kris-

tina och Ingrid för diskussioner om ekonomi och orättvisor.

På Tema Genus fanns också Kerstin Sandell, vars kommentarer både efter

-procentseminariet och slutseminariet varit viktiga för den inriktningen

avhandlingen tagit. Sedan är det alltid roligt att prata politik med dig. Tema

Genus intendent Berit Starkman har med varsam hand hjälpt mig genom

universitetets snåriga byråkrati, och varit en bra vän under åren. Ian Dicks-

son höll min dator vid liv, tack för alla vänsterlösenord som jag aldrig glöm-

de och alla diskussioner.

Katarina Mattsson vid Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala univer-

sitetet som opponerade vid mitt -procentseminarium kom genom sina

generösa och kritiska kommentarer att övertyga mig om att mina frågor var

relevanta. Lena Petterssons enormt noggranna, generösa och uppmärksam-

ma läsning och hennes kommentarer kring struktur och metod vid slutsemi-

nariet övertygande mig om att det var möjligt att avsluta avhandlingen.

Ett stort tack till Alexandra Ålund och Anita Göransson för kommentarer

på slutseminariet. Alexandras funderingar om plats och kontextualisering

gav avhandlingen en stomme att stå på och tack Anita för kommentarer

kring arbetstid.

Tack Paulina de los Reyes för kunnig och stringent kritik i arbetet med

utredningstexten. Jag har burit dina kommentarer med mig under hela

forskningsprocessen. Vid två tillfällen har jag gjort projekt vid sidan om som

båda inspirerat mitt avhandlingsskrivande. Inom ramen för Hela-projektet

intervjuade jag ofrivilligt deltidsarbetslösa. Tack för att ni tog er tid och för

att era kunskaper fick mig att intressera mig för arbetsprocesser, och tack till

Jan Ottosson och Handels i Västerås som gav värdefulla kommentarer på

mitt arbete. Tack också till Carl-Ulrik Schierup och de som arbetade inom

ramen för New Migration Regimes and Informal Labour in the EU för läro-

rikt arbete kring frågor om migration, och tack till Åsa Lundqvist som läste

manuset och gav relevanta synpunkter och stöd.

Ett stort tack till Jesper Weithz som gjort omslaget. Tack till alla som korrade

i sista stund: Agnes, Britta, Hanna, Ia, Ian, Leo, Lina, Mirjana, Sanna och Shai.
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Utan vänner inom akademin är det svårt att överleva. Jag har haft turen

att vara doktorand samtidigt som Anna Bredström på Tema Etnicitet. Våra

diskussioner om det mesta, sena kvällar framför Cityakuten, och din kun-

skap kring intersektionalitet och antirasistisk teori är en viktig del av

avhandlingen. Rebecka Selberg vid Sociologiska Institutionen i Växjö delar

min passion för arbete och ojämlikhet. Våra framtida projekt har fått mig att

vilja gå vidare på nya vägar. Ni är fantastiska.

I Malmö finns mina vänner och kollegor Susanna Lundberg vid Demokrati

forskarskolan i Örebro och Maja Sager vid Centrum för Genusvetenskap i

Lund. Våra seminarier utan hämningar och diskussioner om akademin, teori

och metod har varit centrala för att skapa en intellektuellt hem också i Malmö.

Jag ska inte ens försöka tacka min familj – de har alla på olika sätt genom

att ta hand om mig, lyssna på mitt tjat om och om igen och diskutera med

mig gjort denna text möjlig. Los amo – ni är de bästa. För att säga det med

några få ord. Min mamma Diana, och min pappa Anders för deras kunskap,

omsorgsarbete och tålmodiga lyssnande under alla år (inte bara dessa sex).

Farmor Trudi för att du lärt oss att inte lyssna allt för mycket på idioter och

att njuta av livet. Britta, Janne och Ola Brunnström: Tack för allt intresse ni

visat och all värme. Ett särskilt tack till Ola för alla diskussioner om service

och fackligt arbete som hjälpt mig att identifiera nya saker i mitt material och

att ställa nya frågor.

Lite längre från Malmö med ändå här finns min pappa Giuseppe, Cristina

och mina småsyskon Ernesto och Malena, min faster Susi, farbror Eduardo

och kusiner Maria och Tomas, tack för att ni gjort det möjligt att ha familjer

bortom nationsgränserna.

A las tias y primos de la comunidad latinoamericana (till mina ”mostrar”

och kusiner i den latinamerikanska diasporan) som hållit ett vakande öga på

mig. Besos och muchas gracias. En särskild beso till feministtian Claudia

som alltid försvarar mig.

Ia och Tove för vänskap, öl på Ölkaféet och för att ni är bäst. Lawen och

Devrim för alla diskussioner om rasism, feminism och ilska. Klara som satt

sena nätter och diskuterade teorier med mig i Holland, Johanna för diskus-

sioner om feministiskt arbete, utbildning och vikten av ett gemensamt eget

rum. Till alla i Vi Bryr Oss för att vi (tillsammans) har skapat politik bortom

det anständiga.
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Under dessa sex år har jag varit mer eller mindre politiskt aktiv i Vänster-

partiet och Ung Vänster. Mycket värme till mina vänner/kamrater Daniel,

Patrik, Nela, Ruzica, Micke, Niklas, Christian, Robert, Sara, Hanin, Emma,

Marianne, Matilda och alla andra. Respekt till alla er som även när det blåser

hårt fortfarande finns där med kämparglöd, passion och humor.

Vad jag skulle ha varit utan Hanna och Agnes vill jag inte ens fundera

över. Ni är en så integrerad del av mig och mitt liv att det är svårt att tacka er

på ett rimligt sätt. Vår vänskap utgör fundamentet. Älskar er.

Pål har levt avhandlingen med mig och gjort mitt (ibland vårt) arbete

både mer intressant och roligt. Våra teoretisk/politiska diskussioner har hela

tiden utvecklat boken (och mig). Boken hade varit sämre utan dig. All

respekt och kärlek: te amo, miljoner kyssar. Raquel som snart är ett år: du har

fått mig att skratta och leka och orka kämpa, drömma och skriva.

Runo, Shai, Leo, Gino, Felicia – mis hermanas y hermanos – tillägnar jag

boken, för allt – diskussioner, idéer, entusiasm, barnpassning, fikor – och

för alltid.

Paula Mulinari

Malmö/Linköping  november 

 



Ett plan landar. En stor vit hand springer in i planet och städar till livlig

musik. Handen ser glad och energisk ut. Till slut drar handen sitt ena finger

över ett av sätena som om den kollar efter damm, hoppar glatt och nöjt och

springer ut ur planet. Scenen är från en reklam för ett flygbolag. Reklamen

störde mig alltid: det är människor som städar och ger service – inte stora

vita händer. Reklamen osynliggjorde människors arbete och de maktrelatio-

nerna som formar det. Detta är en avhandling som vill placera frågor om

arbete i fokus för diskussioner om ojämlikhet, maktrelationer och motstånd.

Mitt intresse för den privata tjänstesektorn generellt och hotell- och restau-

rangbranschen specifikt grundar sig i en vilja att synliggöra just det arbete

som doldes i reklamen, och som så ofta förblir osynligt trots en expande-

rande servicesektor.

Jag ville analysera hur servicesektorns expansion i Sverige kunde kopplas

samman med den ökade klasspolariseringen. I min fantasi såg jag en

avhandling som var full av stora beräkningar, tabeller och siffror. Men jag

började mitt forskningsprojekt med att intervjua människor om deras arbe-

te. Mötet med informanterna fick mig att förstå att ett alternativt sätt att

utforska kontinuitet och förändring i maktrelationer inom arbetslivet är att

analysera hur arbete görs inom ramen för servicesektorn. Det är också mötet

med informanterna som till slut kom att avgöra syftet med avhandlingen, då

deras kunskap om servicearbetet på flera sätt fångar och belyser många av de

frågor om makt, ojämlikhet och motstånd som jag ville utforska. Syftet med
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avhandlingen är att utifrån människors erfarenheter analysera och utforska

hur och inom vilka ramar som servicearbete görs. Fallstudien utgörs av kva-

litativa intervjuer med hotell- och restauranganställda som har kundkontakt

i sitt vardagliga arbete.

Jag har valt att placera min studie i Malmö, en stad som ofta beskrivs som

en tjänstestad där turism och evenemang pekas ut som grundläggande för

stadens ansikte utåt och dess ekonomiska framtid. Talet om tjänstesektorn är

ofta bärare av en paradox: Å ena sidan har vissa delar av tjänstesektorn

beskrivits som globaliseringens spjutspets, å andra sidan har de arbetsvillkor

som finns inom framförallt personlig service förblivit osynliga. Jag ville

granska den kontinuitet, men också de förändringar i hur arbetet organise-

ras som formar ojämlikheter inom ramen för en tjänstestad.

Jag har drivits av en vilja att sätta arbete i fokus för debatter inom genus-

vetenskapen och att skapa länkar mellan teoretiska fält som på olika sätt kan

fånga hur ojämlikheter görs och formas. Jag vill få dessa olika teoretiska tra-

ditioner, som ofta inte interagerar, att sammanföras i ett kritiskt och pro-

duktivt samtal. Teoretiskt befinner sig avhandlingen därmed i ett brokigt

teoretisk fält. Jag är influerad av marxistiska feministers debatter om arbets-

processer, av feministiska, antirasistiska och postkoloniala perspektiv som

betonar vikten av intersektionella maktanalyser samt av feministiska teorier

om tjänster och tjänstearbete. I studien undersöker jag hur servicearbete

görs ur ett intersektionellt arbetsprocessperspektiv, för att förstå hur själva

görandet av servicearbete rasifieras, bekönas, sexualiseras och klassmärks,

och hur detta i sin tur påverkar de förväntningar som finns på hur arbets-

kraften skall utföra arbetet. Jag använder begreppet rasifiering för att belysa

de processer som skapar vissa arbetskroppar som ”de andra”. Processer som

ofta bygger på koloniala föreställningar kring både ”ras”/etnicitet och kul-

turella skillnader.

Att analysera ekonomi – vad är det?

Den marxistfeministiska sociologen Joan Acker argumenterar i texten ”Tan-

kar om klass: några feministiska metodologiska frågor” () för att femi-

nister mer aktivt måste börja analysera och utforska ”ekonomin”. Acker häv-

dar att ekonomi har definierats utifrån vita mäns erfarenheter. Det är därför

centralt, menar hon, att feministiska forskare försöker analysera och belysa
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andra erfarenheter av ekonomi. Acker pekar på risken att feminister i sin kri-

tik av till exempel marxismen eller nationalekonomin kodar ekonomi som

manlig och lämnar den därhän, samtidigt som behovet av att diskutera och

analysera ekonomi och de ojämlikheter som finns och föds ur dagens ekono-

miska system är stort. Begreppet klass menar författaren är tätt kopplat till

begreppet ekonomi, och har därför i likhet med ekonomi ofta beskrivits som

något som män är bärare av. Acker menar att det finns ett behov av att syn-

liggöra andra erfarenheter av klass. Hon skriver:

Lösningen på osynlighetsproblemet är att i sökande efter kunskap om

ekonomi och klass börja titta på vardagliga erfarenheter för konkreta kvinnor

och män som tillhör olika etniska grupper och att fråga sig hur och genom

vilka sociala relationer deras erfarenheter skapas. Strategin innebär att man

utgår ifrån de ståndpunkter som representeras av grupper som tidigare

osynliggjorts i ekonomisk teori och klassteori. (:)

Författaren ställer oss inför en utmaning: att åter placera frågor rörande eko-

nomi, arbete, ojämlikhet och exploatering i centrum för den feministiska

debatten, men att göra detta samtidigt som vi utvecklar teoretiska och analy-

tiska verktyg som förmår synliggöra andra erfarenheter av klass och ekono-

mi än de dominerande. Hennes utmaning ligger också i att placera frågor

rörande konstruktionen av specifika grupper av arbetare utifrån kön, sexua-

litet och rasifieringsprocesser i centrum för analyser av ekonomins organise-

ring. Den feministiska och postkoloniala teoretikern Chandra Mohanty lyf-

ter en liknade frågeställning. Hon skriver:

Vad som intresserar mig här är inte det ”arbete som kvinnor utför” eller ens de

yrken som de/vi råkar vara koncentrerade till, utan snarare hur vissa yrken och

sysslor ideologiskt konstrueras utifrån olika föreställningar om feminitet,

huslighet, (hetero)sexualitet samt utifrån rasmässiga och kulturella

stereotyper. (Mohanty :)

Influerad av dessa feministiska bidrag antar jag i denna avhandling med

största ödmjukhet Ackers och Mohantys utmaning. Denna studie behandlar

en sektor inom den svenska ekonomin som sällan utforskats, även om den
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har varit viktig för både arbetarklasskvinnor från majoritetssamhället och

rasifierade grupper av kvinnor och män – låglönbranscherna inom den pri-

vata tjänstesektorn. Acker har i likhet med andra feministiska forskare syn-

liggjort hur ekonomi ofta definierats utifrån de sektorer där (privilegierade

grupper av) män arbetar. Hotell och restaurang är en sektor av den svenska

arbetsmarknaden som ofta osynliggjorts. Jag vill belysa människors erfaren-

heter av ekonomi och dess organisering utifrån denna lokalisering för att

genom deras erfarenheter och kunskap bidra till att skapa andra bilder och

andra berättelser om vad ekonomi och servicearbete är. Fokus för studien är

människor som ofta definieras som tillhörandes grupper som finns vid sidan

av ”ekonomin”, eller som mindre centrala delar av arbetarklassen.

Som feministiska forskare visat har reproduktion av marxistiska forskare

ofta definierats som något som i grunden inte påverkar den kapitalistiska

samhällsformationen. Samtidigt har genusforskningen med fokus på arbets-

livet i Sverige tenderat att marginalisera rasismens roll i organiseringen av

arbetslivet inom ramen för den svenska nationalstaten. Bekönings- och rasi-

fieringsprocessers inverkan på organiseringen av ekonomin, på organise-

ringen av klassamhällets ojämlikheter och på människors upplevelser av

klassamhället, är en grundläggande fråga i denna avhandling.

Syfte och frågeställningar

Lönearbete definieras ofta som lösningen på existerande samhälleliga pro-

blem, bland annat ojämlikheter baserade på såväl klass, kön som etnicitet.

Frågan är om inte arbetet i sig också skapar ojämlikheter, samtidigt som det

ger möjligheter för kollektiva gemenskaper som utmanar och förändrar

dessa ojämlikheter.

Avhandlings syfte är att – med utgångspunkt i lönearbetandes erfarenhe-

ter inom hotell- och restaurangbranschen – analysera servicearbete med

tonvikt på vilken roll arbetsprocessen har i skapandet av varierande former

för ojämlikheter. Syftet är också att i samtal med informanterna utforska

betydelsen av kön, sexualitet, klass och rasifieringsprocesser i görandet av

servicearbete.

De frågeställningar som styrt avhandlingen är: Hur görs servicearbete, och

under vilka villkor görs servicearbete? På vilket sätt påverkar klass, kön, sexua-

litet och rasifierade ojämlikheter den konkreta arbetsprocessen? Hur förhåller
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sig anställda till arbetets organisering och vilken roll spelar arbetsgivare,

kunder och medarbetare i att styra arbetets organisering? Vilka strategier, indi-

viduellt och kollektivt, utvecklar anställda inom ramen för dessa arbetsvillkor?

Disposition

Avhandlingen inleds med ett kapitel som placerar avhandlingen på en speci-

fik geografisk plats, i Malmö, och i en specifik bransch: hotell- och restau-

rangbranschen. I de nästföljande kapitlen (två, tre och fyra) problematiseras

mina egna teoretiska utgångspunkter, utgångspunkter som skall fördjupas

och utvecklas genom hela studien med syfte att skapa en dialog där teori och

empiri berikar varandra och inte konstitueras som varandras motsats.

Det första av dessa kapitel tar avstamp i teorier kring tjänstesamhället och

diskuterar en rad problem som jag menar att begreppet ”tjänstesamhället” är

bärare av och som har konsekvenser för analyser av servicearbete och ojäm-

likheter. Kapitlet introducerar marxistiska och feministiska kritiska röster,

som enligt min mening erbjuder en mer systematisk förståelse av både kon-

tinuitet och förändringar i hur arbete organiseras.

I kapitel tre presenteras och diskuteras arbetsprocessperspektivet som teo-

retisk ram, med syfte att placera görandet av arbete i fokus för analysen. I

dialog med feministiska arbetsprocessteoretiker och arbetsprocesskritiker

försöker jag utveckla ett arbetsprocessperspektiv som utifrån ett intersektio-

nellt synsätt överskrider teorins klassreduktionism och sätter fokus på kopp-

lingar mellan arbetsprocessen och olika former av ojämlikhet.

Kapitel fyra inleds med en analys över de begränsningar vilka genussystem

som teoretisk utgångspunkt har i analyser av komplexa relationer i arbetsli-

vet. Tonvikten i detta kapitel ligger på en reflektion kring intersektionalitet, ett

perspektiv som är grundläggande för denna studie. Framförallt fokuserar jag

på teoretiska försök att expandera och fördjupa det intersektionella perspek-

tiv där frågor om (betalt) arbete och ojämlikhet befinner sig i centrum.

I kapitel fem reflekterar jag över de epistemologiska och metodologiska

utgångspunkterna för avhandlingen, samt redogör för det empiriska materi-

alet. Jag tar min utgångspunkt i ståndpunktsteoretikernas förståelse av kopp-

lingen mellan specifik lokalisering och kunskap, samt placerar studien i en

emancipatorisk feministisk tradition. Kapitlet belyser och problematiserar

forskningsprocessen samt diskuterar begränsningar och styrkor i metodvalen.
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Den empiriska undersökningen inleds med kapitel sex. I detta kapitel disku-

teras utifrån informanternas beskrivningar de många olika ansikten som ser-

vicearbetet är bärare av. Informanternas berättelser målar upp en komplex bild

av servicearbete vilken på flera sätt ifrågasätter de dikotomier som konstrueras

mellan tjänste- och varuproduktion. Här utforskas vilken roll specifika former

för femininitet har för hur servicearbetet görs, men också hur omsorg och

fysiskt arbete utgör grundläggande delar i görandet av servicearbete.

I kapitel sju utforskas arbetskroppens betydelse i görandet av service.

Utifrån ett intersektionellt perspektiv diskuteras hur kundernas och arbets-

givarnas fantasier om hur service skall göras påverkar arbetets utformning,

samt hur kroppen kodas utifrån hierarkiska föreställningar om kön,

(hetero)sexualitet, klass och rasifiering.

I kapitel åtta och nio diskuteras hur plats och tid i formas i görandet av

arbete, och hur plats och tid formar arbetet och arbetsvillkoren. Kapitel åtta

utforskar hur tiden formar arbetet på en rad olika sätt. Jag analyserar både

effekterna av tidsbegränsade anställningar och hur tiden är närvarande i

informanternas berättelser om arbete där kundernas förväntningar på att

tiden är anpassad efter deras behov reglerar vardagen. Kapitlet belyser också

hur krav på ökad arbetsintensitet och gratisarbete införlivas i förväntning-

arna av hur servicearbete skall göras.

I kapitel nio diskuterar jag informanternas erfarenhet av att arbeta på

olika platser och hur detta i sin tur påverkar arbetsvillkoren. Plats är i likhet

med tid centralt för arbetets organisering och kan inte reduceras till ett

fysiskt rum utan formas av sociala relationer. De frågeställningar som lyfts i

detta avsnitt är: Vilken är kopplingen mellan plats och rasifiering, och skapar

denna geografi skilda arbetsvillkor?

Kapitel tio tar sin utgångspunkt i tidens och platsens rörlighet och utfor-

skar hur rörligheten på olika sätt upplevs genom de anställdas förhållande

till servicearbete som yrke. Avslutningsvis diskuteras hur kraven på ökad

”flexibilitet” beskrivs av informanterna.

I kapitel elva analyseras informanternas olika strategier för att hantera och

bemöta de ojämlikheter som finns i arbetslivet. Ur materialet växer en bild

fram av skapandet av en starkt kollektiv arbetaridentitet som samtidigt är

bärare av interna motsättningar. En viktig del av kapitlet utgörs av informan-

ternas syn på fackföreningsarbete något som jag identifierar som en viktig
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del, men inte den enda delen av det kollektiva motståndet mot ojämlikheter

på arbetsplatsen. Jag granskar hur solidariteten mellan de anställda både för-

stärker och utmanar ojämlikheter, via vad jag kallar för solidaritetsfällan. Jag

diskuterar också kollektiva och individuella strategier som både reproduce-

rar och ifrågasätter de rådande maktrelationerna.

Avhandlingen avslutas med en rad reflektioner som belyser studiens bidrag

till intersektionalitetsforskning om arbete samt argumenterar för nödvändig-

heten av att fördjupa och utvidga analysen av betalt arbete och av genusforsk-

ningens förståelse av ”ekonomi” inom ramen för en globaliserad värld.

Tillbaka till framtiden

När jag var liten brukade mina syskon, mina vänner och jag hämta upp våra

föräldrar på ett speciellt kafé i Lund, el café de los invandrares kallades det (i

alla fall av oss). Detta var under slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet

och orsaken till att vi befann oss på kaféet var att det låg bredvid komvux där

våra föräldrar läste på SFI (Svenska för invandrare). Det klagades en hel del

på fiket: där fanns bara kanelbullar och vanligt svart kaffe. Annat var det

Buenos Aires, Santiago eller Montevideo. Klagandet gjorde det klart för mig

att Lund och Sverige inte var ett ”civiliserat” ställe, då det saknade offentliga

platser att mötas på över en kopp kaffe. Under avhandlingens gång har jag

återvänt till klagandet och förstått att det synliggjorde att den privata ser-

vicesektorns utbredning var relativt begränsad i Sverige.

Idag är situationen annorlunda. Fiket finns inte mer. I Lund finns det

massor av kaféer och det var länge sedan jag hörde människor klaga över

utbudet. Men klagandet gav mig en bild av den roll som kaféer har som

offentliga mötesplatser där sociala band kan skapas och gemenskapen för-

stärkas utanför hemmets privata (och kontrollerande) former. Kaféet har för

mig alltid förblivit en kvinnoplats. Kanske beror det på att vi ofta gick och

hämtade våra mammor på kaféet och gick hem med dem, kanske kan det

bero på att jag tillsammans med mina (ofta kvinnliga) vänner har tillbringat

många timmar på olika kaféer och barer. I en känd argentinsk tango, Café de

los Angelitos, sjunger sångaren om allt han har lärt sig på kaféet: vänskap,

filosofi, passion och politik. I tangons texter är kaféet som plats central, där-

emot är ”el mozo” (servitören) en vän som mest lyssnar och förstår utan att

ta aktiv del i konversationen. Delvis erkänner tangosången den relevans
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som människors arbete inom hotell- och restaurangverksamheten har för en

levande offentlighet, samtidigt som de anställdas röster reduceras till kun-

dernas fantasier. Titeln på avhandlingen, Maktens fantasier och servicearbetets

praktik, fångar paradoxen att det arbete som ger möjligheter till avkoppling,

njutning, värme och vänskap förblir underbetalt, stressigt och ofta osynligt.

Den fångar också ett för avhandlingen centralt tema: hur kunders och

arbetsgivares fantasier och förväntningar om tid, plats, kön, klass, sexualitet

och ”ras”/etnicitet på olika sätt formar servicearbetet.

 



Jag har märkt att här på Möllan finns det restauranger som är fulla, men det är

ändå bara två som serverar, och dom springer och springer. Och dom flesta

jobbar svart eller fifty fifty. Men om du går till Lilla Torg så ser du att det finns

mer personal.

Informanten i citatet ovan målar upp en bild av en ett polariserat Malmö.

Han reflekterar över två olika Malmöområden: Möllan, en stadsdel med en

stor andel personer med utländsk bakgrund och låg medelinkomst, samt

Lilla Torg i centrum med hög medelinkomst och med en låg andel personer

med utländsk bakgrund (Malmö stad ). Polariseringen beskrivs å ena

sidan genom skillnaden i bemanning och därmed arbetstakt, och å andra

sidan genom graden av informalisering (formell eller informell anställning).

Citatet berör flera av de aspekter som kommer att behandlas i avhandlingen

och som i detta kapitel kommer att relateras till Malmö, hotell- och restau-

rangbranschen och berättelsen om en post-industriell stad. Syftet med det

här kapitlet är att placera den empiriska analysen av arbetsprocesser och

komplexa ojämlikheter såväl geografiskt (i Malmö) som i den bransch jag

valt att undersöka (hotell och restaurang). I kapitlets första del presenterar

jag den geografiska platsen: Malmö. I den andra delen fokuserar jag på

hotell- och restaurangbranschens utveckling och därefter på sammansätt-

ningen av arbetskraften vad gäller kön, ålder och etnicitet. Kapitlet avslutas

med en kort sammanfattning.

Kapitel 1

MALMÖ OCH HOTELL-
OCH RESTAURANG-
BRANSCHEN
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Malmö – möjligheternas stad

Välkommen till Malmö – en mångfald av möten och möjligheter.

(Malmö Stad :)

Från industristad till kunskapsstad.

(Malmö Stad :)

Malmö är Sveriges tredje storstad och utgör tillsammans med Lund och

Köpenhamn ett ekonomiskt centrum för södra Skandinavien. I början av

 var antalet invånare i Malmö  . Förvärvsintensiteten var år 

, procent och arbetslösheten fem procent. Dessutom befann sig tre pro-

cent i arbetsmarknadspolitiska program, vilket sammanlagt innebär en lägre

sysselsättning och högre arbetslöshet i Malmö än i Stockholm och Göteborg,

och även i jämförelse med genomsnittet i Sverige.1

Andelen arbetstillfällen i Malmö och Sverige,

uppdelat efter bransch år 20052

Malmö Riket

Jordbruk 0,2 1,9

Övrigt 1,0 1,3

Energi, vatten, avfall 1,2 1,0

Offentlig förvaltning 5,3 5,7

Byggindustri 5,9 6,0

Personliga och kulturella tjänster, restaurang 8,0 7,3

Utbildning och forskning 9,3 11,1

Tillverkningsindustri 11,1 17,1

Vård och omsorg 15,3 16,4

Finans och konsult 19,0 13,6

Handel och kommunikationer 23,8 18,6

Totalt 100,0 100,0

Tabellen ovan visar dels betydelsen av såväl privat som offentlig tjänstepro-

duktion jämfört med tillverkning,3 dels dess relativa tyngd i Malmö, i jäm-

förelse med riket som helhet. I mitten av tabellen, med åtta procent av

 



arbetstillfällena i Malmö, återfinns branschen ”Personliga och kulturella

tjänster”, där hotell- och restaurangyrkena ingår. Andelen förvärvsarbetande

inom branschen har historiskt varit låg i Malmö, men ökade under -talet

och framförallt efter mitten av -talet.  fanns det   anställda inom

hotell- och restaurang i Malmö, av dessa var   kvinnor.4

Förvärvsarbetande inom hotell- och

restaurangbranschen i Malmö 1960-2001

I Malmö finns det idag cirka  hotell, ungefär lika många som vid mitten av

-talet, men hotellen har blivit något större. Det har sedan -talet skett

en konstant ökning av till exempel gästnätter.5 Trots att antalet arbetstillfäl-

len inom hotell- och restaurangbranschen är lågt jämfört med andra bran-

scher lyfts den ofta fram som ett viktigt element i skapandet av Malmö som

en kunskaps- och evenemangsstad. Dess expansion under senare år ses som

ett led i förändringar av Malmö från en industristad till en kunskapsstad.6

Det är framförallt minskningen av arbetstillfällena inom tillverkningsindus-

trin från -talet och framåt som ligger till grund för berättelsen om

Malmö som en stad som förvandlats från en industri- till en tjänstestad.7
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Den ekonomiska och politiska krisen under -talet slog mycket hårt

mot Malmö som förlorade ungefär en fjärdedel av alla sina arbetstillfällen.

Arbetslösheten, relativt andra storstäder, har varit hög sedan -talet.

Arbetstillfällen förlorades framförallt inom tillverkning och handel samt

inom vård och omsorg, det senare som en konsekvens av kraftiga nedskär-

ningar inom den kommunala verksamheten. Från mitten av -talet fort-

sätter nedgången av andelen sysselsatta inom tillverkning samt vård och

omsorg, samtidigt som det sker en ökning inom personliga och kulturella

tjänster (där hotell och restaurang ingår), samt utbildning och finansiella

tjänster – centrala branscher i diskussionen om tjänstesamhället.8

Bilden av Malmös förändrade ekonomiska struktur är inte neutral. Det är

mäns förändrade sysselsättningsmönster som ligger till grund för beskriv-

ningarna av att staden gått från att ha varit en industri- till en kunskapsstad

(som i citatet ovan). Skulle berättelsen ta sin utgångspunkt i kvinnors

ändrade sysselsättningsmönster så skulle man kunna tala om en tjänstestad

som blir en annan tjänstestad, det vill säga från offentligt till privat produce-

rade tjänster då den centrala ekonomiska förändringen för kvinnor kom

under - och -talen när textilindustrierna lades ner och kvinnor bör-

jade arbeta inom den expanderande offentliga sektorn (Vall ).9 I den

officiella beskrivningen av Malmös förvandling identifierar jag två händelser

som ofta lyfts fram som de som formar staden idag. Den första är nedlägg-

ningen av de tunga industrierna och hur politiker med kraft (och över block-

gränserna) tillsammans bygger upp kunskapsstaden. Nedläggningen av

industrierna ses idag som en framgång (Billing ; Stigendal ).10 Den

andra strukturella förändringen är att andelen människor med utländsk

bakgrund ökade.11 Denna ökning beskrivs ofta som en av orsakerna till de

sociala problemen som idag finns i staden. Beskrivningen av Malmös struk-

turomvandling har en tydlig geografiskt bundenhet där vissa delar av staden

kopplas samman med kunskaps- eller tjänstesamhället och andra länkas till

fenomen såsom sociala problem och arbetslöshet. Historiken Peter Billing

hävdar att:

Ingen annanstans i Malmö ställs ytterligheterna så tydligt mot varandra som i

Rosengård och Västra hamnområdet. Medan Rosengård förkroppsligar vad

som allmänt uppfattas som samtidens stora hot i form av arbetslöshet,
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bidragsberoende och utanförskap, representerar Västra hamnområdet med

högskola och expansiva kunskapsföretag det som bär framtidens möjligheter i

sitt sköte. (Billing :)

De geografiskt bundna berättelserna ger upphov till en bild av att Malmö är

en stad bestående av två ansikten.12 Citatet belyser hur kunskaps/framtids-

staden kopplas samman med vissa geografiska områden, och dess männis-

kor, medan stadens sociala problem länkas till andra geografiska områden

och dess människor. Statsvetaren Dalia Mukhtar-Landgren argumenterar i

texten ”Den delade staden. Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö”

(Mukhtar-Landgren ) för att man såväl vetenskapligt som politisk pro-

ducerar bilden av Malmö som en stad bestående av två städer: framtidssta-

den och mångfaldsstaden. Dessa två olika ansikten kopplas, menar hon, säl-

lan samman och berättelsen om Malmö konstruerar därmed bilden av att

”invandrare” är orsaken till stadens sociala problem, och något som står vid

sidan av Malmö som framtidsstad. Mukhtar-Landgren hävdar att förän-

dringarna i Malmö inte är naturgivna utan politiskt styrda processer som

förstärker bilden av de två skilda ansiktena i Malmö. Hon skriver:

Malmö är en delad stad, detta är inte bara tydligt vad gäller socioekonomiska

förhållanden, utan även vad gäller beskrivningarna av staden – närmare

bestämt de separerade diskurserna om ”kunskapsstaden” och den

”mångkulturella staden”. Från detta perspektiv blir exkluderingen av

invandrare tvåfaldig, dels genom att de inte ingår i artikulationer om

”framsteg” och dels genom att de är en stor del i problemdiskurser (så som

kriminalitet, arbetslöshet och så vidare). (:)

Berättelsen att Malmö gått från att ha varit en industristad till att bli en kun-

skapsstad skall därför inte läsas som en objektiv beskrivning av staden, utan

analyseras som en berättelse om vilka områden och vilka människor som

definieras som stadens framtidssubjekt och vilka som inte gör det. Det är

också en berättelse som synliggör vems förändrade livsvillkor som definieras

som strukturella och tillräckligt omfattande för att byta namn på ekonomier

– från industriekonomi till tjänsteekonomi. Dessa beskrivningar döljer också

beroendet som finns mellan olika sektorer i Malmös ekonomiska struktur.
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I avhandlingen vill jag använda mig av Malmö som ett privilegierat rum

för analysen av arbetsvillkoren inom servicearbetet. Med ett privilegierat rum

menar jag ett rum som fångar och är bärare av de sociala och ekonomiska

relationer som jag genom denna avhandling vill utforska. Jag har valt att pla-

cera min studie i Malmö av framförallt fyra anledningar: För det första

beskrivs staden ofta som en kunskapas/tjänstestad där turism och evenemang

spelar en central roll för stadens framtida utveckling. Även om Malmö inte

kan likställas med de metropolitiska städerna som kulturgeografen Sassen

(; ) beskriver är staden bärare av de drag hon identifierar i dessa stä-

der: En växande privat tjänstesektor, tydliga klassojämlikheter och etnisk seg-

mentering. För det andra vill jag analysera hur de komplexa formerna för

ojämlikhet grundade i klass, kön och ”ras”/etnicitet som finns i Malmö for-

mas genom lönearbete, inte minst eftersom lönearbete lyfts fram som lös-

ningen på nästan alla sociala problem. För det tredje finns det en tydligt bekö-

nad och rasifierad berättelse av Malmö, där olika geografiska områden och de

människor som bebor dem kopplas till olika delar av den ekonomiska utveck-

lingen.13 Jag är intresserad av att analysera hur dessa diskurser formar arbets-

villkoren inom hotell- och restaurangbranschen. För det fjärde bor jag i

Malmö och jag känner mig varken bekväm med eller igen mig i de officiella

bilder som används för att beskriva staden, dess invånare och de ojämlikheter

som finns. Jag vill visa en bild bortom dikotomin mellan den levande kultur-

och tjänstestaden och staden med de sociala problemen, en annan bild av sta-

den som tar sin utgångspunkt i människors levda erfarenhet av (löne)arbete.

Hotell och restaurang

När politiker av olika färger talar om tillväxt och arbetstillfällen sitter de fast

i ett industriellt tänkande där fordonsindustri, bioteknik, läkemedel, IT och

telecom är de branscher som ska lyfta landet. De glömmer helt enkelt bort

den bransch som har den snabbaste expansionen i hela världen;

upplevelseindustrin.

Ella Niia, ordförande Hotell- och restaurangfacket14

Hotell- och restaurangnäringen är ingen ny bransch. Redan år  utvecklades

i Sverige de första reglerna för hur mat och alkohol skulle säljas till resande.
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Den första krogordningen Ordning för Krögare och Gästgivare är från 

och innebär att endast krögare och gästgivare hade rätt att sälja öl, vin och

brännvin till ”främmande” (Jarnhammar :). I mitten av -talet

började Kaffehusen etablera sig i städerna som en konsekvens av en växande

borgerlighet. Kaffehusen hade en klar klasskaraktär, dels för att endast vissa

klasser kunde efterfråga husen och dels för att de tydligt skapades som en

plats där endast borgarklassen skulle närvara och njuta.

Och må icke rörelsen missbrukas eller tillträdes för den egentliga

arbetarklassen och obildad allmogen lämnas, alldenstund rörelsen icke får

urarta till s.k. krog. (Jarnhammar :)

Det är industrialismens genombrott med en ökad urbanisering och ett mer

omfattande resande som lägger grunden för näringens framväxt framförallt i

storstäderna Stockholm och Göteborg. Lennart Jarnhammar, kulturhistorisk

skribent och författare till boken Kampen bakom svängdörrarna. Historien

om Hotell och Restaurang Facket (), menar att det är under denna tid

som grunden för dagens hotell- och restaurangbransch läggs.

-talet var ett ekonomiskt tungt årtionde för branschen, lönenivåerna

var låga och arbetsmiljön dålig. Tiden präglades av omfattande strejker och

konflikter, framförallt med krav på ökade löner och bättre arbetsmiljö. 

års Stockholmsutställning hävdar Jarnhammar är en symbolisk vändpunkt

för branschen. Den tekniska moderniseringen som delvis initierades genom

utställningen, innebar inte en förbättring av de anställdas löner eller en

minskning av arbetstiden, men på vissa arbetsplatser innebar den en viss för-

bättring av arbetsmiljön: Till skillnad från andra branscher expanderade

näringen under andra världskriget, framförallt genom en etablering över

hela landet.15 Uppsvinget ledde till en omfattande personalbrist som kom att

mötas med ”svenska” kvinnor, flyktingar och invandrade (såväl kvinnor som

män) från länder såsom Norge, Finland, Litauen, Polen, Jugoslavien, Tjeck-

oslovakien, Österrike, Italien och Frankrike. I boken Vi serverar. Hotell- och

restauranganställdas organisationskrönika skriver författarna Sture Lantz och

Sigvard Nyström: ”Hade inte talrika flyktingar funnits i landet hade stora

svårigheter uppstått för restauratörerna.” (:) Flyktingarna utgjorde

då, och kom även senare att utgöra, en central del av arbetskraften och är en
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av förklaringarna till att branschen har kunnat tillgodose kraven på perso-

naltäthet trots låga löner. Lönerna inom branschen var enligt Jarnhammar

ofta så låga att det inte fanns ett intresse bland den ”svenska” manliga befolk-

ningen att ta dessa anställningar.

- och -talen innebar ett uppsving för hotell- och restaurangnä-

ringen som en effekt av införandet av fyra veckors semester, motbokens

avskaffande och löneökningar för flera löntagargrupper. Branschen växte,

men personalbristen var omfattande då människor sökte sig till branscher

med högre löner och bättre karriärmöjligheter. I likhet med efterkrigsåren var

det återigen flyktingar som kom att utgöra lösningen på arbetskraftsbristen.

Under -talet drabbades näringen av en försämrad lönsamhet. Antalet

sysselsatta minskade med elva procent mellan åren -.16 Utredningen

, Hotell- och restaurangbranschen: betänkande (SOU :) belyser

paradoxen att trots ökade lönenivåer i landet ökar inte efterfrågan på tjän-

sterna. Orsaken till detta hävdar utredningen är att de matställen som gyn-

nats är billigare matställen och storkök, samtidigt som efterfrågan på till

exempel hotell inte ökade. Under -talet återhämtade sig branschen en

del från -talets kris. Det var lätt att låna pengar till att öppna hotell och

restauranger vilket ledde till en stor ökning av näringen både i termer av

anställda och företag. Den ekonomiska krisen i början av -talet drab-

bade dock branschen hårt. Avskedanden och konkurser blev mycket vanliga.

I likhet med andra OECD-länder finns det i Sverige en ökning av de syssel-

satta inom den privata tjänstesektorn efter mitten av -talet. Samtidigt

finns det omfattande skillnader mellan länderna som bäst kan förstås utifrån

skillnader i välfärdstatens organisering, lönekostnader och inkomst- och för-

mögenhetsfördelning. Sverige har ungefär en lika stor tjänstesektor som

andra OECD länder, men vad som skiljer Sverige från andra länder är att

landets tjänsteproduktion till större del produceras inom ramen för offentlig

verksamhet, även om antalet offentligt anställda minskat med drygt  pro-

cent sedan början av -talet. I jämförelse med andra EU-länder och USA

har Sverige en relativt liten hotell- och restaurangsektor.17 Även om expan-

sionen av sektorn inte är lika omfattande som i andra EU-länder har såväl

antalet anställda som antalet företag och branschens andel av BNP ökat

under -talet. Hotell- och restaurangnäringen utgör en relativt liten del

av den svenska arbetsmarknaden både i termer av sysselsättning och BNP
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men det är en näring som växter i termer av sysselsättning, omsättning och i

skatteintäkter. År  fanns cirka   årsanställda (  inom hotell-

och   inom restaurangverksamhet), vilket på grund av den stora ande-

len deltider gjorde att antalet sysselsatta individer uppgick till  .18

De senaste siffrorna från SCB  (utifrån egna beräkningar) visar att det

fanns   förvärvsarbetare inom branschen, cirka   kvinnor och

  män. För en utveckling av antalet förvärvsarbetande sedan -talet

se grafen nedan. Under perioden  till  har antalet anställda inom

hotell- och restaurangbranschen gått från , till , procent av samtliga syssel-

satta, det vill säga en långsam men trendmässigt stark ökning (SCB).19

Antal förvärvsarbetande 1960-1985 (5-årsperioder), antal

sysselsatta 1987-2006 (årligen), inom hotell och restaurang

I rapporten Framtidsbranschen som glömde sina anställda – en rapport om

löner, anställning och utvecklingen för de fattiga riddarna i hotell- och restau-

rangbranschen (Hanson ) betonas att de anställda inom branschen har

dåliga löne- och anställningsvillkor trots goda tider för branschen.21 Res-

taurang- och köksbiträden, som utgör Hotell- och restaurangfackets stör-

sta enskilda grupp, tjänar endast  procent av en genomsnittlig LO-arbe-

tarlön.22 Även när det kommer till anställningsformer och tider särskiljer

sig branschen: den genomsnittliga arbetstiden för de anställda inom

hotell- och restaurang är , procent, vilket innebär att nästa hälften av

alla anställda endast får ut hälften av genomsnitt lönen på   kronor.
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Vidare har endast var tionde person heltidstjänst, och fyra av tio arbetar

mer än  procent. Ett annat utmärkande drag är att andelen tillfälliga

anställningar inom branschen enligt officiell statistik är hög, cirka  pro-

cent, men Hotell- och restaurangfacket utgår från att siffran i verkligheten

är ännu högre (Hanson ).23

Könsmässig och etnisk arbetsdelning inom branschen

En sak borde qvinnan, å sin sida aldrig glömma, nämligen att hålla sig i den

avdelning af hotellet, af källaren, som är hennes. D.v.s. ej bry sig om de saker

och ting, som ej angår henne, som hon ej förstår. Qvinnan må föra befälet i

köksdepartementet och öfver städerskorna och jungfrur, men ganymederna

[kyparna] borde hon låta vara i fred. (Jarnhammar :)

Det finns en tydlig beköning samt reglering av sexualitet för olika yrken

inom branschen. Liknade beskrivningar, som citatet ovan, kan hittas i flera

tidningar kring sekelskiftet nittonhundra när branschen börjar etableras.

Till exempel var kvinnor varken kypare eller servitriser på restauranger

fram till strejken -, då arbetsgivarna anställde kvinnor istället för

de strejkande männen (Jarnhammar ).

Den könsmässiga arbetsdelningen är inte bara historia, även idag finns det

en tydlig könsuppdelning i termer av yrken, såväl vertikalt som horisontellt.

Ofta har denna uppdelning tagit sig fysiska och geografiska skillnader då

kvinnor och män dels arbetat på olika arbetsplatser och dels i olika rum.

Kvinnorna dominerade branschen till en början, men med etablerandet av

finare restaurangerna kom männen att arbetar som kypare och hovmästare,

medan kvinnorna främst jobbade på ölstugor och krogar. Idag utgörs  pro-

cent av de anställda av kvinnor och  procent män. Hotell- och restaurang-

branschen är en relativt ung bransch om man ser till de anställdas ålder.

Majoriteten av dem som arbetar är som i det flesta branscher mellan  och

 år, men över  procent av de som förvärvsarbetar är under  år, och

endast sju procent är över  år (Hanson ).

Det har redan nämnts hur människor med utländsk bakgrund varit

centrala för branschens överlevnad.24 Även idag utgör de anställda med

utländsk bakgrund en hög andel av de sysselsatta inom branschen. I rapporten
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Ett förlorat -tal: invandrades situation på den svenska arbetsmarknaden

under perioden - jämför sociologen Mikael Hjerm () skillnaderna

på arbetsmarknaden mellan invandrare som kom till Sverige under den period

då arbetskraftsinvandringen var dominerade och den period som domine-

rades av flyktinginvandring.25 Hjerm drar slutsatsen att den svenska arbets-

marknaden präglas av en omfattande diskriminering som bland annat tar sig

utryck i att invandrare lättare hamnar i arbetslöshet. Han visar på de skillnader

som finns för de anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Båda grup-

perna är överrepresenterade inom tillverkning och utvinnig, men rasifierade

män av båda grupperna är överrepresenterade inom vård och omsorg, medan

kvinnorna är underrepresenterade. Intressant är att för de nya invandrargrup-

perna, såväl för kvinnor som män, finns det en högre andel som arbetar inom

branschen personliga och kulturella tjänster än tidigare (Hjerm :). Inom

Hotell- och restaurangfacket, ett av de fack som organiserar anställda inom

området personliga och kulturella tjänster, finns en betydande andelen av per-

soner med utländsk bakgrund (Nelander och Goding ).26

Ekonomhistoriken och genusforskaren Paulina de los Reyes (; ),

och arbetslivs och genusforskaren Wuokko Knocke (; ), har båda

visat hur såväl genusforskningen som migrationsforskningen osynliggjort

det arbete som kvinnor från Finland och Tyskland utförde i svenska hem

som hembiträden. Detta arbete bidrog till att svenska kvinnor som tidigare

inte lönearbetat kunde komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. En

överblick över hotell- och restaurangbranschens historia visar att migration

haft betydelse för branschens organisering i Sverige. Arbetskraftsinvandring

diskuteras oftast i relation till tillverkningsindustrin och tiden efter andra

världskriget. En översikt av hotell- och restaurangbranschen visar emellertid

att flyktingar varit centrala även för andra sektorer i den svenska ekonomin

och vid andra historiska tillfällen. Vad som här är intressant är att tjänstear-

betet och det reproduktiva arbetet (Glenn ) såväl idag som historiskt

varit styrt av en rasifierad och bekönad arbetsdelning.

Grafen nedan visar på sammansättningen av de förvärvsarbetande inom

Hotell- och restaurangbranschen under perioden -. Det finns ett

antal trender som kan vara intressanta att notera. För det första minskar

andel svenskfödda kvinnor,27 medan andelen svenskfödda män trendmässigt

är någorlunda konstant.
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Sammansättning av förvärvsarbetande

inom hotell- och restaurangbranschen 1993-2005

Den tydliga trendminskningen bland förvärvsarbetande svenskfödda

kvinnor inom hotell- och restaurangyrkena motsvaras av en tydlig ökning

bland utlandsfödda män, och en betydligt mindre, men trendmässig, ökning

av utlandsfödda kvinnor. Det kan även noteras att den ekonomiska krisen

 utgör de svagaste åren i utvecklingen för såväl utlandsfödda män som

kvinnor, vilket stärker tesen att de till en viss del utgör en reservarbetskraft

som varierar beroende på konjunkturen (Neergaard ).

Kontinuitet och förändring

Hotell- och restaurangnäringen kan varken sägas vara en produkt av den

”nya tiden”, eller ”den nya ekonomin”. Yrkena inom branschen har funnits

under lång tid, men branschen påverkas i allra högsta grad av å ena sidan

ekonomins internationalisering, med omfattande ägarkoncentration, och å

andra sidan av köpkraften hos potentiella kunder och därmed av inkomst- och
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förmögenhetsfördelning (Persson ). Samtidigt som branschen inte är

del av den nya ekonomin brukar dess expansion ibland läsas som en del av

utvecklandet av en ny tjänsteekonomi – upplevelsesektorn. Men många av de

drag som definieras som ”nya” inom den ”nya ekonomin” har alltid funnits

inom branschen som till exempel en omfattande mobilitet och rörlighet i

tid. Att producerar tjänsten/varan ”just in time” var något som man påtalade

om förhållandena i branschen redan .

Restaurangpersonal av dylikt slag har sålunda i regel ej någon fullt

bestämd arbetstid utan får i stället utföra arbetet vid påfallande

behov, relativt oberoende av den tidpunkt, vid vilken arbetet utföres

(Socialstyrelsen :)

Branschens historia kan ge oss en annan berättelse om Sverige. Om man tar

sin utgångspunkt från hotell- och restauranganställdas perspektiv ser man

till exempel att delar av arbetarkollektivet till en början inte omfattades av

krav på kollektivavtal och arbetstidslagen. De två sista yrkesgrupperna som

fick -timmarsveckan var hotell- och restaurangpersonalen och hembiträ-

dena, två kvinnodominerade branscher. Det finns också en annan historia i

relation till flyktingar som redan efter första och andra världskriget kom att

spela en avgörande roll för att hålla branschen vid liv, ofta genom låga löner.

Hotell- och restaurangbranschen är en bransch som fångar de klassmässiga

orättvisorna som funnits i landet, orättvisor som tydligt haft könsmässig

såväl som etnisk karaktär.

Genom att se arbetslivets historia genom en relativt marginell bransch

som denna kan andra berättelser skapas om den svenska arbetsmarknaden

och de ojämlika relationerna som präglar denna berättelse. Inte minst synlig-

gör en sådan berättelse att en etniskt segmenterad arbetsmarknad varit vik-

tig för organiseringen av arbetslivet i Sverige. Jag tror också att en analys av

branschen synliggör en del av de spänningar som funnits inom den svenska

arbetarrörelsen. Hotell- och restauranganställda beskrevs inom facklig litte-

ratur ofta som illojala och okunniga om fackföreningens roll och betydelse

(Jarnhammar ). Bilden av de lössläppta servitriserna och av kyparna

som har mer gemensamma intressen med kunden än med de andra arbe-

tarna, kan i sig ha påverkat hur arbetarrörelsen förhållit sig till de anställda
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inom branschen.  verkar Socialstyrelsen till exempel oroa sig för att de

anställda inom branschen inte gifter sig. De skriver:

I fråga om civilståndsförhållandena synes såsom anmärkningsvärt särskilt

böra framhållas det betydande antalet ogifta bland de anställda, nämligen

, % av männen och , % av kvinnorna, vilka siffror, även med hänsyn

till de anställdas låga genomsnittsålder, måste anses såsom anmärkningsvärt

höga. (:)

På flera sätt har de anställa befunnit sig i centrum för den ekonomiska

utvecklingen samtidigt som de identifierats som marginella och utmanande.

Intersektionen mellan klass, kön, sexualitet och etnicitet är av betydelse för

att kunna förstå de beskrivningar som finns i flera av mina informanters

upplevelse av hur människor betraktar dem och det arbete de utför.

Sammanfattning

I detta kapitel har jag introducerat avhandlingens plats och fält genom en

kort diskussion av Malmö som en tjänstestad i relation till en översikt av

hotell- och restaurangbranschen. Branschens omfattning, både i termer av

sysselsättning och andel av landets BNP är låg, även om den ökat något

under senare år. I avsnittet om Malmö har de historiska förändringarna av

sysselsättningen och näringslivsstrukturen kortfattat redogjorts för: en sedan

-talet minskande tillverkningssektor samt en under tidiga -talet

kraftigt fallande andel anställda inom offentlig sektor parallellt med en

trendmässig, om än med variationer, ökning av antalet anställda inom

hotell- och restaurangbranschen. Jag har också visat hur Malmö ofta repre-

senteras och förstås med hjälp av begrepp som kunskapssamhälle och tjän-

stesamhälle vilka producerar en bild av att vissa områden och invånare till-

hör stadens framtid medan andra utgör dess problem.

Dessa bilder är problematiska både för att de fördunklar de kopplingar

som finns mellan olika delar av ekonomin och för att den vetenskapliga för-

ståelsen av dessa processer utgår från en begränsad grupp av män som arbe-

tar inom tillverkningsindustrin. Genom att utgå från andra människors erfa-

renheter av arbete och förändring skapas andra bilder av Malmö, bilder som

till en viss utsträckning ifrågasätter den dominerade bilden.
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I avsnittet om hotell- och restaurangbranschen redovisas en översikt av

branschens historia och dess nuvarande ställning. Det finns mycket som

pekar på en förändring inom branschen: Det finns en ökad internationalise-

ring och en starkare ägarkoncentration samtidigt som andelen små företag

inom branschen ökar. Branschen beskrivs ofta som en framtidsbransch sam-

tidigt som den är bärare av drag som anses vara nya, men som funnits i

hotell- och restaurangyrkena under lång tid. Sammanfattningsvis är hotell-

och restaurangnäringen ingen ny näring inom svensk ekonomi. Det finns

drag som visar på kontinuitet i branschen. Det är en bransch som länge varit

beroende av migration på olika sätt. Det finns en stark könsuppdelning av

yrkena även om man kan se förändringar i dessa avseenden. De flexibla

arbetstiderna är ett drag som alltid funnits tillsammans med de lägsta

lönerna på arbetsmarknaden. Branschens historia erbjuder en annan berät-

telse om Sverige och Malmö, än den som råder både i det offentliga och

vetenskapliga samtalet.

 





Jag har i föregående kapitel kortfattat introducerat diskussionen om Malmö

som tjänstestad samt givit en översikt över hotell- och restaurangbranschen.

Utöver en introduktion till platsen och fältet för avhandlingen har presenta-

tionen även syftat till att utgöra en konkret inledning till debatten kring

begreppen postindustrialism och tjänstesamhället. Syftet med detta kapitel

är att kortfattat diskutera det (enligt min mening) problematiska begreppet

tjänstesamhälle. Tonvikten i kapitlet ligger på en rad marxistiskt och feminis-

tiskt inspirerade debatter som har ifrågasatt uppfattningen om tjänstesam-

hället samt på en reflektion över hur begreppet service skall förstås och tolkas.

Tjänstesamhället

Det är först under det senaste decenniet som frågan om tjänstesamhället

(vilket implicerar privat tjänsteproduktion) kommit att bli en integrerad del

i den samhällspolitiska och vetenskapliga debatten i Sverige.29 Den teoretisk-

ideologiska debatten kring tjänstesamhället och det postindustriella sam-

hället har dominerats av anglosaxisk forskning.30 Mot bakgrund av skilda

välfärdsregimer och olika näringslivsstrukturer innebär den här diskussio-

nen även en del utmaningar när den skall översättas till en svensk kontext

(Schierup m.fl. ).

Sociologen Daniel Bells bok The Coming of Post-Industrial Society ()

brukar ses som en viktig utgångspunkt i diskussionerna om det postindus-

triella samhället. Det är ett av de första försöken att utforska orsakerna

Kapitel 2
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bakom tjänstesektorns expansion och avindustrialiseringen av OECD-län-

derna. För Bell är begreppet det postindustriella samhället ett analytiskt

begrepp som fångar förändringar inom ekonomin, i yrkesstrukturen och i

relationen mellan vetenskap och teknologi. Kritiken mot Bells begrepp har

varit omfattande. I Sverige har framförallt ekonomhistoriker påvisat att

begreppet har liten empirisk bäring i beskrivningen av den svenska ekonomin.

Ekonomhistoriken Lars Magnusson () menar att om man mäter produk-

tionen i fasta priser har andelen tjänster i ett långsiktigt perspektiv varit stabil.

Det är därför inte möjligt att se en omfattande ökning av tjänsteproduktionen

vilket ofta är utgångspunkten i analyser av tjänstesamhället. Vidare är tjänste-

produktion och varuproduktion ofta sammanvävda (till exempel läkemedels-

industrin, vapenindustri och så vidare). Statssekreterare Jan Erik Dølvik skri-

ver i inledningen till boken At Your Service. Comparative Perspectives on

employment and Labour Relations in the European Private Sector Service ():

[…] the provision of services is increasingly reliant on capital-intensive

infrastructure, technical equipment, and input of material goods, hence blurring

the distinction between production of goods and services. Growth in demand of

services and goods thus seem increasingly interdependent, indicating that the

provision of services is not replacing but complementing production of goods as

the raison d’être of economic activity in contemporary capitalism (:)

Det är därför svårt att skilja på de olika formerna av produktion då de idag

ofta finns invävda i och beroende av varandra, menar han. Ännu ett argu-

ment mot idén att vi befinner oss i ett tjänstesamhälle är att det inte är fler

människor än tidigare som arbetar inom denna sektor. Den omfattande out-

sourcing som sker inom industrin idag har lett till att många arbeten som

tidigare klassats som industriarbeten idag ses som tjänstearbeten.31 Ekonom-

historikerna Jan Ottosson och Lars Magnusson sammanfattar debatten om

minskande antal industrijobb och ökande antal industrinära tjänster med

följande ord:

Till skillnad från en del forskare som hävdar att den industriella eran är förbi,

finns det anledning att betona att det inte finns något som tyder på att det

postindustriella samhället definitivt har trätt in. Det finns tvärtom goda skäl
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att hävda att en relativt stor del av den minskning vi ser av industrisektorn

går att återföra på en omdefinition av många industriarbeten till

tjänstesektorn (:)

Begreppen tjänstesamhälle och det postindustriella samhället är tydligt

bekönade. Tjänstearbete (betalt eller obetalat) som ofta utförts av kvinnor,

har alltid varit en viktig del av ekonomin. Orsaken till att man tidigare

undervärderat tjänstearbetets roll kan därmed härledas till att arbetet gjor-

des gratis, eller inte sågs som produktivt. Uppfattningen att vi befinner oss i

ett tjänste- eller postindustrielltsamhälle kan därför bäst förstås mot bak-

grund av att ett fåtal män som lever i en geografiskt avgränsad del av världen,

och deras förändrade livs- och arbetsmönster har varit utgångspunkten för

teoretiserande av ekonomisk förändring och arbete.

Marxistiskt influerade forskare har riktat kritik mot idén om det postin-

dustriella samhället och argumenterat för att det centrala problemet med

dessa teorier är att de inte förmår se att de förändringar som sker, sker inom

kapitalismen och att de därför måste förstås inom ramen för en analys av

kapitalismens utveckling.32 Den feministiska sociologen Harriet Bradley

sammanfattar argumenten:

In this view continuities in the arrangement of capitalist organizations are as

marked as changes: changes that are occurring are evolutionary rather than

revolutionary, since the basic structural parameters of capitalist production

remain unchanged (:)

Man kan läsa Robin Leidners Fast food, fast talk: service work and the routini-

zation of everyday life () som del av denna tradition. Leidner visar på den

omfattande industrialiseringen som sker inom snabbmatsrestauranger.

Expansionen av snabbmatsrestauranger kan inte konceptualiseras som en

del av serviceekonomin utan bör snarare enligt författaren förstås som ett

bevis på den triumf som industrialiseringen av mattillverkning medfört.33

För kulturgeograferna Richard Walker, Andrew Sayer och Michael Storper

(Sayer och Walker ; Storper och Walker ) är expansionen av service-

sektorn en konsekvens av kapitalismens utveckling av arbetsdelningen för att

öka specialiseringen, vilket i sig skapar en ökad komplexitet i produktionen.
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De menar att mycket av det som ses som nya fenomen funnits tidigare, det

finns därför, menar de, inte behov av att utveckla nya teoretiska ramar för att

analysera dagens produktionsprocesser. En intressant aspekt av deras resone-

mang är att arbetsdelningen är geografiskt organiserat. Detta innebär att även

om man till exempel i ”Väst” ser en ökning av antalet serviceanställda, är

utvecklingen sammankopplad med en expansion av varuproduktionen i Tre-

dje världen och västvärldens periferi. Då dessa processer är sammanlänkade är

det svårt att hävda att isolerade delar av ett ekonomiskt kretslopp kan befinna

sig i ett eget stadium av ekonomin (samma resonemang kan appliceras på ett

lokalt plan, exempelvis på arbetsmarknaden i Malmö).

Walkers, Sayers och Storpers analyser har vissa likheter med de svenska

ekonomhistorikerna i det att de hävdar att mycket av det som förstås som

tjänsteproduktion produceras inom ramen för varuproduktionen. De använ-

der sig av begreppet extended labour process för att belysa att det som uppfat-

tas som endast service i grunden produceras tillsammans med anda delar av

produktionen, även om det inte finns synliga länkar. För Walker, Sayer och

Storper producerar till exempel de anställda i restauranger joint productions,

det vill säga både service och varor. Vad jag finner vara intressant med reso-

nemanget är att de placerar frågor om arbetets organisering och produktion

i fokus för tjänstedebatten. Författarna vänder blicken från slutproduktens

karaktär till arbetsprocessen, och ställer oss inför frågeställningen om hur

arbetsvillkoren görs när produktionen inbegriper såväl varor som tjänster.

Ett problem med Walker, Sayer och Storper och liknade marxistiska ana-

lyser är att det som läsare är omöjligt att inte få uppfattningen att författar-

nas centrala argument är att hävda att inget (i grunden) har förändrats. Det

finns en vilja att analysera tjänstearbete som varuarbete för att kunna hävda

att industrialismen och den manliga arbetarklassen, som ofta identifierats

som arbetarklassens befriare, fortfarande finns. Tjänsterna och de tjänste-

producerande ges en roll endast i de fall där man kan se en ”rutinisering” av

arbetet. Att tvinga in alla analyser av tjänsteproduktion inom ramen för en

industriell logik innebär enligt min mening ett osynliggörande av viktiga

förändringar och en marginalisering av människors arbete och skilda erfa-

renheter av arbete.

Samtidigt har den marxistiska kritiken av teorier om tjänstesamhället och

det postindustriella samhället synliggjort två arenor som inspirerat mig. Den
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första är synliggörandet av att det bredvid expansionen av informations- och

kunskapsföretag finns en omfattande expansion av näringar som exempelvis

hotell- och restaurangsektorn, samt att det inom dessa branscher finns en

omfattande industrialisering av arbetsprocessen. Marxismens kontinuerliga

fokus på (löne)arbete och ojämlikheter belyser att mycket av det som anses

vara nytt i tjänstesamhället i grunden är fenomen som kan länkas till ett

gammalt ekonomiskt system. Det andra intressanta bidraget är att de belyser

den klassmässiga polariseringen som är synlig i många av de ekonomier där

”kunskapsstaden” växer fram (Sassen ).

Feminiserad tjänsteekonomi

Ett problem med såväl marxistiska som postmodernistiska teorier om eko-

nomisk förändring är att de tenderar att osynliggöra hur ekonomiska förän-

dringar formas genom rasifierade och bekönade processer. Feministiska for-

skare har bland annat belyst hur tjänstesektorns expansion både formas

inom ramen för könsojämlikheter och skapar dem. Expansionen av tjänste-

sektorn måste bland annat undersökas mot bakgrund av kvinnors inträde på

den reguljära arbetsmarknaden och den omfattande rekommodifieringen

som idag sker i välfärdstaterna. Sociologen och genusforskaren Joan Acker

() menar att expansionen av den privata tjänstesektorn skall förstås

mot bakgrund av migrationsrörelser och kvinnors inträde på arbetsmark-

naden.34 Arbetslivsekonomen Guy Standing () hävdar i likhet med

Acker att internationella ekonomiska och politiska förändringar har lett

till att kvinnor globalt anpassas in i en ny arbetsmarknad för att produk-

tionen kräver en arbetskraft som både kan arbeta till låga löner och vara

flexibel. Acker () och Standing () använder sig av begreppet femi-

nisering för att fånga betydelsefulla bekönade förändringar i arbetslivet

med syfte att synliggöra det faktum att kvinnor utgör en allt större del av

den förvärvsarbetande befolkningen.

Styrkan med begreppet är att det bekönar ekonomiska och sociala proces-

ser. Samtidigt är begreppets styrka också dess svaghet då begreppet ger

intryck av att det skulle finnas en direkt koppling mellan vissa typer av arbe-

ten och kvinnor. De arbeten som anses vara ”feminina” är arbeten med lite

inflytande, dåliga arbetsförhållande och låga löner. Frågan är hur man då skall

förstå och förklara de processer som skapar möjligheter för vissa grupper av
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kvinnor att stärka sina positioner på arbetsmarknaden, genom tryggare

arbeten och högre löner (Walby ).

Begreppet feminisering riskerar också att osynliggöra att ekonomiska och

politiska förändringar skapar olika former av ojämlikheter som inte alla

baserar sig på kön. Ett annat problem med begreppet som bland annat socio-

logen och genusforskaren Leslie McCall belyser är det empiriskt är svårt att

se utvecklingen som författarna förutspår inte minst i det hon benämner

som serviceekonomier (). I dessa ekonomier menar McCall att det finns

en ökad ojämlikhet baserad på ”ras”/etnicitet och klass, samtidigt som de

genusbaserade ojämlikheterna minskar. Detta beror på att outbildade rasifi-

erade män kommer in i kvinnodominerade yrken och utbildade vita kvinnor

in i mansdominerade yrken. Författaren hävdar att begreppet feminisering

inte förmår fånga de förändringar som sker i genusrelationerna inom de

postindustriella ekonomierna.

Although some feminists have argued that the economy is becoming more

”feminized” – referring not only to increasing female labor-force participation

but to the free fall of men into the casualized labor market – it is perhaps more

accurate to conceptualize recent shifts as a challenge to femininization, as a

trend toward integration in the bottom half of the labor market. […] Given

the high levels of male wage inequality and racial wage inequality in

postindustrial cities such as Dallas, it follows from the integrationist

perspective that it would be more fruitful to focus attention on the wage

structure in its combined gender, race and class dimensions, rather that on the

female composition or character of occupations as such, as is more typical in

the feminist literature. (McCall :-)

En viktig begränsning hos begreppet feminisering är frånvaron av ett aktörs-

perspektiv. Till exempel kan det vara viktigt att synliggöra kvinnors kamp för

rätten till betalt arbete. Detta brukar belysas när man skriver om västerländ-

ska kvinnors kamp för rätten till lönearbete, men tenderar att falla bort i

analyser av tredje världen eller av rasifierade kvinnor där kvinnor ofta enbart

ses som offer för kapitalets expansion.

Trots kritiken mot begreppet feminisering har forskare som Acker och

Standing bidragit till en annan förståelse av tjänsteekonomin. Perspektivet
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visar att kön och ”ras”/etnicitet inte är fixerade kategorier som påverkas av

ekonomiska förändringar, utan att de är sociala processer som formar de eko-

nomiska omvandlingar. De har också visat att det är nödvändigt att teoretisera

globala förändringar för att förstå kvinnors villkor på nationell och lokal nivå.

Tjänste- och industrisamhället
– konvergens och polarisering

Betoningen på framväxten av ett tjänstesamhälle är, som jag visat, problema-

tiskt ur ett flertal olika perspektiv. Metodologiskt tenderar begreppet att

osynliggöra omstruktureringar av den industriella produktionen som inne-

burit att verksamhet som tidigare definierats som industriell, som en konse-

kvens av outsourcing, idag definieras som tjänsteproduktion (Isacson och

Morell ). Att empiriskt separera varuproduktion från tjänsteproduktion

är svårt inte minst för att produktionen tenderar att vävas samman i själva

arbetsprocessen. Taylorism och industri blir därmed synonyma med varu-

produktion medan kunskap och utbildning kopplas samman med tjänste-

produktion. Detta innebär en risk att osynliggöra att formerna för organise-

ring av tjänsteproduktion kan variera, och därmed i vissa fall utföras i form

av industriell produktion (Leidner ).

Tesen om tjänstesamhället tenderar att bli eurocentrisk/västerländsk

eftersom den inte tar hänsyn till förändringen i den internationella arbets-

delningen, som inneburit en ökad industriproduktion i Tredje världen och i

Östeuropa (Fröbel, m.fl. ; Massey ). Tesen osynliggör framväxten av

nya/nygamla former för varuproduktion inom ”västvärlden”, ”bloody sub-

contracting” för att använda sig av Schierup, Hansen och Castles benämning

(Schierup m.fl. ). Schierup med flera betonar vikten av att analysera hur

globaliseringen å ena sidan inneburit att taylorismen ”exporterats” från cen-

trum till delar av periferin, å andra sidan skapar den arbetsformer som

påminner om ”gamla” koloniala produktionssätt (Schierup m.fl. ). Slut-

ligen tenderar diskursen om tjänstesamhället att fokusera på den privilegie-

rade tjänsteproduktionen, befolkad av män. Detta osynliggör att den klassis-

ka tjänsteproduktionen varit förbehållen både arbetarklasskvinnor från

majoritetsbefolkningen och rasifierade kvinnor och män.

Istället för att lägga betoningen vid övergången från varuproduktion till

tjänsteproduktion, är min förståelse av tjänsteproduktion influerad av
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marxistiska (Jessop ) och materialistiska feministiska förstålelser av eko-

nomiska förändring (Hennessy ). I dessa perspektiv blir expansionen av

tjänsteproduktionen en komplex och polariserad process som kännetecknas

av såväl flexibla som standardiserade tjänster på liknande sätt som varupro-

duktion, trots en ökad flexibilitet och kundstyrning (Lipietz ). Dessa teo-

retiska diskussioner lyfter även fram en ökad grad av ojämlik utveckling och

kan tillsammans med förståelsen av beköningen och rasifiering/migration

(Miles ; Miles ; Phizacklea ) bidra till att utveckla intersektionel-

la analyser av arbete och ekonomi, bland annat inom den expanderande

tjänsteproduktionen (däribland inom hotell- och restaurangbranschen).

Jag utgår i min analys både från en kritik av teorier om det postindustriel-

la samhället, men också från en kritik mot utplåningen av skillnader mellan

olika former av betalt arbete inom ramen för en marxistisk produktionsmo-

dell. Vidare utgår jag från den feministiska kritik som har teoretiserat ekono-

miska förändringar utifrån en analys av kön och könsrelationer som bland

annat kännetecknas av begreppet feminisering.

 



Capitalists are clearly interested in two things: maximizing control over labor

and maximizing profits. Braverman´s greatest strength lies in his analysis of

the capitalist organization of the labor process which, he correctly argued, is

precisely designed to accomplish both of these objectives. (Geschwender och

Geschwender :)

Centralt för en marxistisk förståelse av arbete i en kapitalistisk ekonomi är

att betalt arbete äger rum inom ramen för en ojämlik relation mellan anställ-

da och arbetsgivare, eller i marxistiska termer mellan de som tvingas sälja sin

arbetskraft och arbetsköparen (Tilly och Tilly ).35

Arbete generellt och lönearbete specifikt har varit ett intresseområde som

funnits i kärnan av många akademiska discipliner (Grint ; Grint ;

Karlsson ). Trots detta, eller kanske snarare som en konsekvens av detta,

finns det en betydande oenighet i definitionen av vad arbete är. En kritik som

genusforskare lyft fram är att arbete ofta definierats enbart som lönearbete

vilket bland annat inneburit att det arbete som utförs till exempel inom

hemmet varit underteoretiserat och dess roll inom kapitalismen underskat-

tad (Rose ). Den tydliga arbetsdelningen med en hög grad av könsbase-

rad segregering har också varit en central utgångspunkt i genusvetenskapliga

arbetslivsstudier (Rubery, m.fl. ). Feministiska och antirasistiska/post-

koloniala röster har därtill analyserat kopplingen mellan kategorin kön och

”ras”/etnicitet och specifika grupper av arbetare. Begrepp som rasifiering

Kapitel 3

LÖNEARBETE OCH
ARBETSPROCESS
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och bekönande har använts för att lyfta fram hur olika maktrelationer påver-

kar organiserandet av arbetet (Anderson ).

I fokus för denna studie finns en specifik form för arbete, lönearbete. Jag

konceptualiserar å ena sidan detta arbete i ett kontinuum, där dikotomin

mellan de formella och informella delarna av lönearbete överskrids, och å

andra sidan i ömsesidighet mellan betalt arbete och andra livsarenor (om än

med en tydlig fokus på lönearbete). I det följande avsnittet förs en diskussion

om lönearbete utifrån ett arbetsprocessperspektiv. Ett försök görs att utifrån

den framförallt feministiska kritik som finns forma ett arbetsprocessper-

spektiv som kan användas för att utforska komplexa former av ojämlikhet.

Arbetsprocess som analytiskt begrepp

Finally the ghost of Braverman is raised within the labour process debate,

which embodies one of the most popular class-based analyses of work, but it is

raised in order to bury it properly, rather than to praise it (Grint :)

Citatet ovan, från The Sociology of Work, illustrerar den roll som Harry

Braverman har haft för analyser av lönearbete. Begravningsmetaforen

illustrerar samtidigt det kluvna förhållande som forskare inom fältet

utvecklat i relation till Bravermans teoretiska bidrag. Bravermans idéer har

både inspirerat och paralyserat förståelsen av organiseringen av lönearbete.

Hans teser om arbetets degradering i boken Arbete och Monopolkapital.

Arbetets degradering i det tjugonde århundradet () tillhör idag inte de

dominerade teoretiska inspirationskällorna för forskning om arbetslivet.

Till skillnad från Grint (i citatet ovan) vill jag återuppväcka Braverman-

spöket eftersom hans bidrag, enligt min mening, är relevanta i två anseen-

den. För det första betonar Braverman att lönearbete inom kapitalismen

alltid är exploaterande och centralt i skapandet av ojämlikheter. För det

andra hävdar han att en förståelse av arbete måste inkludera en analys av

själva arbetsprocessen, snarare än vad som produceras. Historiken Klas

Åmark sammanfattar detta bidrag:

Det man kan uppfatta som nytt och tankeväckande hos honom [Braverman]

är kunskapsintresset, uppfattningen att vad som händer i arbetsprocessen är
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väsentligt och värt att forska om och att arbetarnas ställning i arbetsprocessen

är av betydelse för deras liv, fackliga och politiska handlande osv. (:)

För mig öppnar Bravermans fokus på görandet (arbetsprocessen), istället för

på resultatet (produkten), upp för analyser som utforskar hur lönearbete

rasifieras och bekönas, och därmed hur rasifiering och beköning blir en inte-

grerad del av själva arbetsprocessen samt av de ojämlikheter som detta ska-

par. Bravermans bok kan läsas som en reaktion mot tre samtida trender. ()

Den alienation och ojämlikhet som identifierades också i de länder som defi-

nierades som (real)socialistiska. () Marginaliseringen inom den västerländ-

ska marxismen (då dominerad av Frankfurtskolans analyser av kulturens roll

och inverkan på arbetarklassen) som frågor rörande arbete genomled. ()

Samtidens optimistiska tro på att den teknologiska utvecklingen skulle leda

till en ökad uppvärdering av arbetet. Boken kan läsas som en kritik av vän-

stern och arbetarrörelsen i väst. Marxister, menar Braverman, hade delvis

förlorat insikten om det som Marx menade var centralt för kapitalismen,

nämligen organiseringen av arbetsprocessen: ”Kritiken av det kapitalistiska

produktionssättet fick ge vika för en kritik av kapitalismen som fördelnings-

system” (Braverman :).

Bravermans centrala tes är att det kapitalistiska produktionssättet under

monopolkapitalismen skapar en viss typ av arbetsprocess som mer och mer

kommer att utarma själva arbetet. Lönearbete under monopolkapitalismen,

menar han, utvecklas till att bli allt mer rutinartat, detaljerat och kontrolle-

rat. Arbetarna kommer att förlora sitt yrkeskunnande och därmed över-

blicken över produktionsprocessen, vilket i sin tur innebär en fördjupad ali-

enation.36 Centralt för produktionen inom monopolkapitalismen är enligt

Braverman företagsledningarnas behov av kontroll över produktionsproces-

sen, detta då arbetsköparen endast köper arbetarnas arbetstid och inte för-

mågan hos den anställda. Det finns därmed ett inbyggt behov hos företags-

ledningarna att kontrollera själva arbetsprocessen för att säkerställa produk-

tionen och i förlängningen profiten. Det är denna ökade kontroll av arbets-

processens organisering som Braverman menar leder till ett främlingskap

hos arbetarna i relation till produktionsprocessen. För Braverman är taylo-

rismen formen för kontroll som symboliserar hur arbetsprocessen organi-

seras inom kapitalismen (uppstyckning av arbete, ingen överblick över
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produktionen, stark kontroll av de anställda, tidsstudier, flödesorganisering

och så vidare).37 Bravermans bok kom att generera omfattande debatter om

arbetsprocessens förändring. Den placerade frågor rörande organiseringen

av arbetet i centrum för arbetslivsforskningen.

Arbetsprocesstudier inspirerade av Bravermans analyser har både utfor-

skat hur arbetstagarna upplever sin arbetssituation (Thompson ) och

hur produktionen och arbetsprocessen organiseras (Berggren ). Studi-

erna utgår ofta från att det finns en motsättning mellan de anställda och led-

ningen (mellan olika sociala klasser). Ofta är arbetsprocesstudier empiriskt

detaljerade och av etnografisk eller historisk karaktär.38 Under -talet

kom dock Bravermans teser och teorier att ifrågasättas mer och mer.

Kritiken mot Braverman har varit både ideologisk och teoretisk (Wardell

). Forskare har också genom empiriska undersökningar ifrågasatt Bra-

vermans tes om en ökad degradering. Jag vill här beröra några av de kritiska

punkter som är speciellt relevanta för min studie: främst rörande männis-

kors roll i görandet av sociala relationer samt teoretiserandet av vad kunskap

och färdigheter/kompetens (skills) är. Bravermans modell har kritiserats för

att vara grundad i en deterministisk syn på både kapitalismens och teknikens

utveckling, där överfokusering på strukturer fråntar människors deras hand-

lingsutrymme.39 Historikern Klas Åmark hävdar till exempel att fackföre-

ningarnas starka roll i Sverige inneburit arbetarna som kollektiv har kunnat

förhandla och förändra arbetsprocessens utformning (Åmark ). En

fråga man kan ställa är om fackföreningar (och andra aktörer) som utan tve-

kan påverkar arbetsprocessen kan förändra grundförutsättningar för den.

Enligt min tolkning av Braverman är det centrala att lönearbete i sig alltid är

exploaterande, oavsett hur arbetsprocessen utformas. Samtidigt är kritiken

grundläggande då den belyser behovet av att utforska hur de anställda både

individuellt och kollektivt på olika sätt förhandlar och formar arbetsproces-

sens villkor. Kritiken synliggör också att relationen mellan klasserna inte kan

reduceras till klara och determinerande intressen. Till exempel menar indus-

triekonomen Christian Berggren att kontroll måste analyseras i termer av

sociala relationer och inte endast som en automatisk konsekvens av den tay-

lorismiska produktionen (Berggren ).40 Berggren menar att den ökade

kontrollen bör analyseras som ett sätt för företagsledningen att öka makten

över de anställda. Även om kontrollen inte alltid är ekonomiskt lönsam, kan
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den utvecklas eftersom det handlar om att reproducera klassrelationerna.

Författaren skriver:

För här handlar det inte bara om avkastning, utan också om makt – om

klassherravälde. Ty kapitalistisk produktion handlar inte bara om produktion

av mervärde, utan också om reproduktion av sociala förhållanden [min

kursivering]. (Berggren :)

Berggrens kritik är intressant då den synliggör att kontrollen över arbets-

kraften också kan finnas för att upprätthålla den sociala ordningen, ett

argument som är relevant inte minst för att förstå till exempel kundernas

relation till de anställda inom serviceyrken. Berggren betonar också vikten

av att se hur de anställda själva, genom att de äger sin kunskap, på olika sätt

kan vara med och påverka arbetsprocessens utformning. Avsaknaden av ett

aktörsperspektiv hos Braverman, framförallt i relation till arbetarklassen,

skapar en bild av att arbetarklassen oavsett motstånd inte kan förändra eller

påverka arbetsprocessen.

En ytterligare kritik, som jag menar i grunden kan ses som en utveckling av

arbetsprocessperspektivet, är att läsa Braverman med feministiska ögon.

Genusrelationerna är inget som Braverman lägger någon större betydelse vid,

förutom att han beskriver att kvinnor i högre grad befinner sig inom de yrken

som blir degraderade. Braverman har i likhet med traditionell marxistisk forsk-

ning tenderat att osynliggöra eller förminska patriarkatets roll i formandet av

kapitalismen. Organisationsforskarna David Knights och Hugh Willmott dis-

kuterar den feministiska kritiken av marxismen generellt, och av Braverman

specifikt. I introduktionen till boken Gender and the Labour Process skriver de:

In identifying forms of domination, oppression and exploitation based both

on gender and class, research has challenged Marxism to take account of

patriarchal power and its relationship to capitalist production and

reproduction (Knights och Willmott :)

Genusforskare har utmanat arbetsprocessperspektivet genom att belysa hur

centralt kön är i formandet av arbetsprocessen och hur den formas för att

upprätthålla den manliga dominansen. Harriet Bradley () menar att
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degraderingsprocesser alltid varit intimt förknippade med en feminisering

av arbetet, och att arbetets degradering ofta är kopplat till att kvinnorna tar

över arbetet.41 Författaren hävdar att arbetsprocessen i sig måste konceptua-

liseras som en bekönad process:

The development of the capitalist labour process, therefore, must be seen as

inextricably linked with the construction of sex-typed jobs (Bradley :)

I likhet med Bradley har genus- och organisationsforskaren Cynthia Cock-

burn (b) och Susan Ormrod () spelat en viktig roll i diskussioner

kring kön och arbetsprocesser. I Bravermans bok, men även i många av hans

efterföljares verk, framstår utvecklandet av teknologi och vad som definieras

som kompetens och kunskap som grundat på objektiva kriterier. Cockburns

och Ormrods studier i till exempel Gender and technology in the making

() visar emellertid att teknologi och diskurser om teknologisk utveckling

är bekönande, vilket innebär att män får arbeten som kopplas till teknik och

status, det vill säga att kunskap kodas som manlig (och ”vit”).42 På ett lik-

nande sätt har Richard Jenkins () visat på hur skicklighet och kompetens

rasifieras vid rekrytering, det vill säga hur föreställningar om rasifierade

egenskaper knyts till olika arbetsuppgifter och yrken.43 Dessa författare syn-

liggör att vad som uppfattas som kunskap (och kvalifikation) eller som

smutsigt, tungt och krävande arbete definieras inom sociohistoriska och kul-

turella ramar där kön (och andra sociala relationer) är centrala för definitio-

nen. Arbetsprocessen reproducerar inte enbart klassrelationerna utan är

också en process som skapar bekönade och rasifierade ojämlikheter.

Att läsa Braverman med feministiska ögon är centralt för att hantera en

del av de brister som finns hos arbetsprocessperspektivet. Det finns en klar

romantisering av det ”traditionella” hantverksarbetet som gör den (vita) och

(manliga) hantverkare till den ”sanna” arbetaren.

Braverman left the impression that women and minority workers were

primarily less skilled, cheaper labor that could compete for what remained of

the tasks formerly performed by more skilled, more highly paid, Euro-

American men, after their work had been fragmented, deskilled and degraded.

(Geschwender och Geschwender :)
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I likhet med debatten om tjänstesamhället är det här tydligt att teorin skapas

utifrån en speciell grupp mäns erfarenheter av förändringar av deras arbets-

situation. Kritiken mot Braverman är viktig, och jag instämmer med många

av de kritiska frågeställningar som rests mot hans teori och perspektiv. Dock

är jag överens med Geschwender och Geschwender när de argumenterar för

att kritiken mot Braverman inte betyder att arbetsprocessperspektivet måste

förskjutas, utan snarare att det bör utvecklas och kompletteras.

Thus, Braverman´s analysis may be strengthened by incorporating an explicit

consideration of class struggle (defined as struggles over relations of

production). We argue herein that it would be further strengthened if it

incorporated a number of other forms of struggle that grow out of the social

division of labor and that this would aid in developing an understanding of

recent and ongoing changes (Geschwender och Geschwender :)

Jag vill återuppliva ett arbetsprocessperspektiv som varken är klassreduktio-

nistiskt eller teknologiskt determinerat, utan intersektionellt och känsligt

inför komplexa former av ojämlikheter.

Arbetsprocessanalyser tenderar att vara detaljerade beskrivningar av

arbetsplatser och de arbeten som utförs på dessa arbetsplatser, eller historis-

ka analyser av kontinuitet och förändringar av arbetet (ofta inom industrin).

Min analys skiljer sig på flera sätt från traditionella arbetsprocessanalyser. Jag

utgår från människors kunskap om och erfarenhet av arbetsprocesser inom

serviceyrken, då jag är intresserad av att placera människors arbete snarare

än organisationen i centrum för analysen. Vidare har jag inte ett a priori-

fokus på frågor om kontroll och teknologisk utveckling. Istället vill jag

utifrån ett brett arbetsprocessperspektiv och i dialog med informanterna dis-

kutera ett antal teman som identifieras som centrala i utformningen av

arbetsprocessen. Jag väljer också att utgå från den feministiska kritiken som

betonat att arbetsprocessen inte kan reduceras till en fråga om klassrelatio-

ner utan måste analyseras som en process som finns både för att upprätthål-

la och reproducera andra former av maktrelationer (Bradley ).

För mig är arbetsprocessperspektivet intressant för att det placerar frågan

om hur arbete görs i centrum. I likhet med majoriteten av den feministiska

forskningen förstår jag både kön och ”ras”/etnicitet som något som görs och
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varken är biologiskt eller kulturellt fixerat (Delphy ). Men de görs, som

den svarta feministiska teoretikern och sociologen Patricia Hill Collins argu-

menterar för i sin kritik av Sarah Fenstermaker och Candace Wests ”doing

gender”-perspektiv, inom ramen för institutionella makt- och förtrycksrela-

tioner (Collins ). Genom att placera arbetsprocessen i centrum för ana-

lyser snarare än till exempel vad som produceras (varor eller tjänster), kan

man också utforska skillnader och likheter mellan olika former av arbeten

och utforska hur lönearbetet ofta utgörs av komplexa sammansättningar

som inte kan reduceras till dess slutprodukt. Slutligen anser jag att ett arbets-

processperspektiv reser en central (politisk) feministisk fråga: Finns det för-

utsättningar att uppnå jämställdhet och jämlikhet såsom arbetsprocessen

idag är organiserad? I den politiska debatten har lönearbete setts som det

centrala medel med vilket personer med utländsk bakgrund skall ”integre-

ras” i Sverige, inte minst i diskurser om hur det moderna Sverige skulle fri-

göra ”invandrarkvinnor”. Utgångspunkten i detta antagande är att lönearbe-

tet i sig skapar jämlikhet (jämställdhet och ”integration”), en utgångspunkt

som bland annat sociologen Aleksandra Ålund tidigt ifrågasatt () genom

att visa att de lönearbeten som rasifierade kvinnor getts tillträde till ofta är

monotona, ohälsosamma, erbjuder få karriärmöjligheter och har dåliga

löner. Genom att sätta frågan om görandet av arbete i fokus är det möjligt att

fånga lönearbetets komplexa och tvetydiga karaktär, hur arbetet både formar

ojämlika relationer, och hur människor bemöter (och ibland lyckas förändra

och överskrida) dessa ojämlikheter. I nästa avsnitt kommer jag att diskutera

den form av arbete som här kommer att analyseras: servicearbete.

Servicearbetets arbetsprocess

Att definiera servicearbete är inte lätt, inte minst eftersom begreppet ser-

vice/tjänst, i likhet med begreppet ”vara”, är svårt att ringa in. En faktor som

försvårar definitionen av servicearbete är den symboliska kopplingen mellan

servicearbete och diskurser (och forskning) om det postindustriella samhäl-

let. Sociologen Bengt Furåker hävdar i Människan i Tjänstesamhället ()

att många författare inom det postindustriella fältet, som till exempel Bell,

ger tjänster en central roll i den nya ekonomin men sällan preciserar vad de

menar med begreppet tjänst. Enligt Furåker är det vanligt att dessa författare

utgår från att det finns en uppdelning mellan de materiella varorna och de
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immateriella tjänsterna. Denna uppdelning går dock i många avseenden inte

att applicera då definitionerna av en vara och en tjänst ofta är överlappande

och svåra att konkret precisera.44

Framväxten av tjänsteforskningen kan kopplas samman med framväxten

av teorier kring inträdet i ett nytt samhälle där de immateriella värdena antas

vara det centrala, vilket medför ett behov av att definiera tjänster i sin egen

rätt.45 Christian Grönroos, som är en av grundarna av den nordiska service-

forskningen, menar att själva frågan om vad en tjänst är har förblivit olöst.

Istället finns det inom forskningen en tendens att övergå till frågan om vad

en tjänst skall åstadkomma för kunden:

En tjänst är en process i vilken ett antal resurser samverkar med varandra och

med kunden med målet att stödja kundens processer på ett sätt som skapar

värde för kunden i dennes värdeskapande processer. (:)

I Industry and the Rest: The Economic Identity of Service () hävdar kul-

turekonomen John Allen och sociologen och organisationsforskaren Paul du

Gay att Adam Smiths och Karl Marx förståelse av en tjänst som en varas anti-

tes fortfarande är den dominerande. Författarna menar att även om det idag

finns ett omfattande erkännande av tjänsteproduktionens roll i ekonomin, är

tendensen att man analyserar tjänster med varan som den självklara refe-

rensramen. Tjänsten ses som varans motsats eller, hävdar författarna, ges

endast betydelse i de fallen då det finns en tydlig koppling mellan tjänstepro-

duktionen och varuproduktionen. Paul du Gay och John Allen menar att det

som gör tjänster unika är att de finns inom både den ekonomiska och kultu-

rella sfären:

In other words, a profitable service relation is one in which distinct meanings

are produced for a customer. To suggest this, however, is not to deny that

service work has an economic identity; it is rather to indicate that the

economic identity is always already ”cultural”. Which is to say that what is

properly ”economic” and what is properly ”cultural” about service work are

inseparable, notably because the very act of servicing is both ”cultural” and

”economical” at one and the same time. (:)
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En svårighet med betoningen på kulturens roll inom just serviceekonomin är

att kulturella diskurser även spelar roll inom varuproduktionen. Att kultur

och ekonomi inte enkelt kan skiljas åt har säkert författarna rätt i. Kulturella

föreställningar kring kön, klass, sexualitet och rasifiering spelar en roll i for-

merandet av arbetsmarknaden. Samtidigt finns det mycket forskning som

pekar på att dessa föreställningar är viktiga även inom ramen för varupro-

duktion. Aleksandra Ålunds studie av Volvo Torslanda () visar hur

arbetsgivarnas idéer om rasifierade kvinnors kultur ledde till att de placerades

i de mest monotona arbetena, med sämst karriärmöjligheter. Det viktiga är

därför inte att försöka påvisa att det som skiljer tjänsteproduktion från varu-

produktion är kulturens inverkan på produktionsprocessen utan snarare att

försöka se vilken roll kulturella föreställningar spelar i hur arbetet formas.

Den dominerade tjänsteforskningen med sitt fokus på kunden tenderar

inte bara att osynliggöra den samhälleliga kontexten som tjänsten utförs i

utan också de maktrelationer som ligger inbäddade i köpet av tjänster (vare

sig det är processer eller något annat som köpes). Därför menar jag att analy-

ser som tar sin utgångspunkt i arbetsprocessen på ett bättre sätt fångar hur

kön och rasifiering görs i servicearbete.

Genom att rikta fokus på arbetets organisering snarare än på produkten

har en rad marxistiskt forskare granskat Bravermans relevans för forskning

om servicesektorn. Greta Foff Pauls () undersökte i Dishing it out: power

and resistance among waitresses in a New Jersey restaurant hur servitriser

tvingas förhålla sig till både kunder och chefer/arbetsledare i arbetsproces-

sen. Pauls visar bland annat hur servitriserna utvecklar en rad strategier för

att balansera mellan såväl arbetsgivarnas, kundernas och kockarnas viljor

och intressen. Sociologen Mike Sosteric () menar att det är svårt att

översätta arbetsprocesserna inom industrin till servicebranschen. Det Soste-

ric pekar på är att en industrialisering av tjänsteproduktionen inte alltid

behöver vara lönsam då den inte alltid ökar mervärdet. I branscher som

”bygger på mänsklig interaktion” såsom författaren uttrycker det, kan andra

former av organisering än ett ”löpande band” vara mer effektiva för kontroll

av de anställda.46 För att inte tappa kunder kan en arbetsprocess behöva

organiseras genom en viss (ökad) grad av autonomi för de anställda. Sosteric

menar att det krävs andra glasögon för att analysera arbetsprocesser inom

servicebranschen. Han skriver:
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The typical approaches to analysing skill and control become increasingly

invalid as culture and meaning become key factors in the sale of the commodity.

Instead of manual skills, social skills become paramount. Instead of physical

strength and speed of execution, looks, charisma and the ability to negotiate

meaning in the interchange became vital. Skill and creativity still exist, but the

object of the transformations has shifted. A physical commodity may still be

involved in the exchange. It may be difficult to separate the physical product

from the emotional and social meanings that are attached to it. (:)

Författaren argumenterar att det inom servicearbetet är de sociala färdighe-

terna som är centrala, snarare än manuell skicklighet. I motsats till Sosteric

menar Steven Taylor i Emotional labour and the new workplace () att

känsloarbete inte skiljer sig från till exempel varuarbete då det i båda fallen

handlar om arbetsgivarnas kontroll över de anställda. Taylors beskrivning av

servicearbete bryter mot den dominerande bilden av dessa arbeten som nya

och utmanande:

the often dominant and popular picture of an ”empowered” and

”autonomous” employee within the new service sector workplace must be

rejected as a serious misrepresentation of reality. (Taylor :)

Taylor menar, i motsats till Sosteric, att arbetsprocessperspektivet är relevant

för analyser av servicearbete. Problemet, hävdar han, är att ett arbetsproces-

sperspektiv tenderar att osynliggöra de subjektiva aspekterna av arbetet, och

former av motstånd hos de anställda. Det som Taylor menar att ett arbetspro-

cessperspektiv kan ge, och det som jag anser är viktigt, är att det även sätter

förhållandet mellan de anställda, samt mellan de anställda och arbetsgivaren i

fokus för analysen, inte enbart relation mellan de anställda och kunden.

Arbetsprocess och görandet av kön

Fokus på processer är enligt mig en intressant ingång för att diskutera hur

servicearbete görs inom ramen för materiella och diskursiva maktrelationer.

Betoningen på görandet, på processer, som idag dominerar förståelsen av

vad kön (och ”ras”/etnicitet) är, vill jag här länka samman med ett arbets-

processperspektiv som placerar arbete och ojämlikhet i fokus.
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Feministisk forskning om servicearbete har visat hur centralt görandet av

kön och sexualitet är i görandet av servicearbete. Forskningen har resulterat

i ett flertal spännande teoretiska utvecklingar som ligger till grund för min

analys av servicearbete inom hotell och restaurangbranschen. Exempel på

dessa analyser är studier av servitriser/servitörer (Sosteric ) flygvärd-

innor (Hochschild ; Petersson ) sekreterare (Pringle ) och

affärsbiträden (Filby ). Författarna betonar kön som process i termer av

att det görs i själva arbetet, en betoning som jag identifierar mig med i min

studie och som jag menar kan kopplas till en förståelse av arbetsprocessen

där tonvikten ligger i hur arbete görs (Aurell ). Denna forskning har

belyst att det inte är en neutral handling att sälja tjänster, utan att det är en

handling som sker inom ramen för strukturella könsojämlikheter som

påverkar tjänsternas utformning och de krav som både kunder och arbetsgi-

vare har. Kön ses som en process som till exempel skapar olika former av

arbete, som i sin tur skapar kön.

Feministiska forskare har framförallt belyst hur görandet av kön är cen-

tralt inom servicearbete och hur diskurser om sexualitet och kön skapar

ramarna för servicearbete. Samtidigt finns det inom forskningen en tendens

att osynliggöra hur kön görs inom ramen för koloniala diskurser, något som

leder till att det framställs som om alla anställda måste göra (och sälja) kön

och sexualitet på ett och samma sätt. Den postkoloniala genusforskaren

Anne McClintock visar i sin bok Imperial leather: race, gender and sexuality

in the colonial contest (McClintock ) att det finns en tydlig koppling

mellan sexualitetsdiskurser och imperialistiska och rasistiska relationer (Las-

kar ). I boken Doing the Dirty Work – the Global Politics of Domestic

Labour () analyserar sociologen Bridget Anderson relationen mellan

hembiträden och deras ofta kvinnliga arbetsgivare. Författaren visar att

köpet av arbetskraft inom servicesektorn inte endast handlar om ett köp av

en vara (arbetskraften) utan om en social relation vilken har som syfte att

upprätthålla och reproducera sociala relationer mellan klasser och mellan

rasifierade grupper. Intersektionalitet i termer av klass, sexualitet, etnicitet

och kön blir synliga inom serviceyrken, där de anställda tvingas förhålla sig

till maktrelationer och föreställningar om hur dessa maktrelationer skall

uttryckas. Dessa författares bidrag visar hur arbetsvillkoren formas av rasifi-

erade, klassmärkta, heteronormativa och bekönade relationer.
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Arbetsprocess och ojämlikhet

I detta kapitel har jag introducerat arbetsprocessperspektivet och kritiken

mot det. Jag menar att ett arbetsprocessperspektiv som förenas med en inter-

sektionell analys, och som ser former för motstånd och handling, är en

fruktsam teoretisk ingång för att fånga och utforska hur ojämlikheter formas

genom arbetet. Ett arbetsprocessperspektiv kan länkas samman med femi-

nistiska och antirasistiska teorier som betonar kön och ”ras”/etnicitet som

processer som både formas av och formar servicearbete.

 





Begreppet intersektionalitet kan ses som ett av den feministiska teoridiskus-

sionens intressantaste bidrag till förståelsen av maktrelationer. Begreppet

skapar spännande och relevanta teoretiska och metodologiska debatter och

utmaningar både internationellt och i Sverige. Viljan att analysera, utforska

och utjämna (eller utplåna) de ojämlikheter som både produceras och repro-

duceras via betalt och obetalt arbete har varit grundläggande i utvecklandet

av ett intersektionellt perspektiv. Analyser av kvinnors olika positioner i

arbetslivet har synliggjort de maktrelationer som finns kvinnor emellan och

kvinnors varierande erfarenheter av såväl rasism och kapitalismen som

heterosexism. Syftet med detta kapitel är att belysa och utforska begreppet

intersektionalitet i analysen av (betalt) arbete. Kapitlet inleds med en diskus-

sion om de begränsningar som jag menar finns i genussystemmodellen när

den appliceras på arbetslivsanalyser. Sedan kommer jag att lyfta fram de

feministiska försöken att teoretisera arbete utifrån ett intersektionellt per-

spektiv, med tonvikten på klass, rasifiering och globala processer. Kapitlet

avslutas med en kort introduktion till svensk intersektionell forskning om

arbetslivet, med tonvikt på rasifieringsprocesser.

Arbete och det rena genuset – genussystemet

I detta avsnitt vill jag belysa hur genussystemanalyser av det svenska arbetslivet

erbjuder en begränsande teoretiska ram för att analysera de maktrelationer

som formar servicesektorn. Jag gör detta för att genussystemets teoretiska roll

Kapitel 4
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i genusvetenskapliga förståelser av ojämlikheter i arbetslivet fortfarande är

central (Lehto ).

Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdmans genussystem intar en

central position inom svensk arbetsmarknadsforskning med genusperspek-

tiv.47 I Genus som och i organisation. Översikt om arbetslivsforskning med

genusperspektiv () argumenterar genus- och arbetslivsforskaren Lena

Pettersson att man kan urskilja Hirdmans två principer på arbetsmarkna-

den. Hon skriver:

Den svenska arbetsmarknaden är således karakteriserad av att kvinnor och män

arbetar i olika yrkessfärer och också av att män har högre inkomster än kvinnor

av arbete. Detta förhållande kan ses ur ett genussystemteoretiskt perspektiv, där

isärhållningen mellan könen är en av de bärande principerna för systemets

upprätthållande. Den andra principen rör hierarki, det vill säga att det män gör

värderas högre än det kvinnor gör, illustrerat här ovan av att män har högre

inkomster än kvinnor av denna arbetsmarknad. (Pettersson :)

Citatet kan läsas som ett exempel på den ställning som Hirdmans teori har i

analyser av könsojämlikheter inom det svenska arbetslivet. Ofta används

begreppet både som en beskrivning av verkligheten och som ett teoretiskt

redskap för att förklara verkligheten.48 Jag vill här belysa hur jag menar att

modellens ställning inom forskningen gett upphov till att frågor rörande

klass och kapitalism inte kopplats till frågor om genus och könsojämlikheter.

Hirdman riktar skarp kritik mot den marxistiska teoribildningen (både

teoretisk och politisk) och menar att man måste skilja på klass och kön.

Klass ser Hirdman som en manlig relation, en relation som stått i konflikt

med könsrelationen. Kapitalismen finns i Hirdmans analys med som en

aktör men också som en scen/ram vid sidan av, en aktör som påverkar

genusrelationerna men som inte är en del av dem. Detta innebär att rela-

tionen mellan kvinnor och män kodas som genus i Hirdmans analys, sam-

tidigt som klass kodas som en manlig relation. Låt mig mycket kort med

hjälp av några citat belysa vad jag menar. I slutet av boken Med kluven

tunga diskuterar Hirdman relationen mellan klass och kön utifrån sin ana-

lys av LO och organisationens påverkan på olika genusordningar. Hird-

mans kritik av marxistiska teoriers vilja att göra ”kvinnor osynliga för att
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kunna betona det gemensamma och gör dem till jämlikar” (a:)

fångar många av de mer traditionella marxistiska teoriernas ovilja att teo-

retisera kring relationen mellan könen. Hon argumenterar för att ett

genusperspektiv ”avslöjar” att klassteorier som antas vara ”könsblinda”

egentligen är fyllda av genus. De är enligt författaren:

[…] ett teoretiskt uttryck för homosocialitet […] Det betyder inte att klass

inte ”finns” – tvärtom: vilken annan ordning skulle vara viktigare än den

mellan män eftersom män är den sort som är den viktiga? (Hirdman

b:-)

Det finns mycket i Hirdmans bok som är intressant och tankeväckande. För-

fattarens förmåga att producera en analys av den svenska välfärdstatens his-

toria med tonvikten på kön och könsrelationer är (nästan) unik och en mil-

stolpe för den svenska genusforskningen och för en fördjupad förståelse av

genusrelationerna i den svenska välfärdstaten.49 Samtidigt menar jag att cita-

tet ovan belyser att författaren beskriver klassrelationen som en relation som

finns mellan män. Kvinnorna, i detta fall inom LO, finns inte inom ramen för

denna klassanalys, utan de finns endast inom ramen för genussystemet och

som binär opposition till klass, den sociala manliga relationen. En kritik som

riktades mot tvåsystemsteori (som Hirdmans teori delvis är) är att den riske-

rar att konceptualisera kön som kvinnor och klass som män (Acker ). Jag

uppfattar att Hirdmans genussystemteori tydligt gör detta, vilket också har

inneburit att frågor rörande arbete och kön ofta kopplats bort från frågor

rörande kapitalism och klassrelationer.

Som historiker försöker Hirdman finna de utrymmen där genusrelatio-

nerna har förändrats. Hon menar att det som skapar rum för förändring och

det som utmanar den rådande ordningen är moderniteten. Det moderna

projektet menar Hirdman har två ”stadiga ben”: kapitalismen och demokra-

tin. Enligt Hirdman skapar dessa två ben oordning då de ställer krav på inte-

grering. Kapitalismen med krav på att alla skall dras in i lönearbete, och

demokratin med idén om allas lika värde. Det som förenar dessa två ben är

just att de ställer krav på integrering, samtidigt som golvet utgörs av genus-

systemet som ställer krav på segregering. Med hennes egna ord:
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Vi ser hur själva grundbulten i genusordningen – segregeringen mellan könen

– är hotat av dessa det moderna projektets kraftfullaste logiker. Denna könens

ordning som förvisso diskuterats och ifrågasatts, skapat problem m.m. under

tidigare perioder, hamnar liksom i ett spänningsfält mellan integrering och

segregering och där, i mitten, kan vi rita ett stort K för konflikt, en processuell

genuskonflikt. (Hirdman :)

I denna berättelse om moderniteten finns det olika aktörer och olika sociala

relationer. Klassrelationerna finns inom ramen för kapitalismen och kön

reduceras till en relation mellan kvinnor och män, och på så sätt skiljs klass-

relationerna från könsrelationerna. En risk med genussystemet som modell

är således att den förenklar komplexa maktrelationer i arbetslivet, och lokali-

serar kön och könsrelationer utanför det kapitalistiska systemet, och omöj-

liggör därmed en analys av hur kön formar klass, och vice versa.

Trots en omfattande kritik framförallt från ekonomhistoriker och andra

historiker spelar Hirdmans genussystemteori en central roll inom arbets-

marknadsforskning med genusperspektiv.50 Det är utifrån denna teori som

många svenska studier byggs upp och som maktförhållanden mellan män

och kvinnor tolkas. Om ett problem med teorin är att den kodar män som

klass och därmed inte analyser hur kön formar klass och vice versa, är det

andra problemet som jag vill diskutera här att genussystemet som teori är

beroende av ett rent genus för att kunna upprätthållas. I texten ”Konstruk-

tion och förändring – genus som vetenskap” argumenterar Hirdman för att

genus utgör golvet i det ”sociala huset”.

Påstår man att genusordningen är den primära, på vilken andra ordningar

byggs, får man snart höra att ”genus” eller ”kön” bara är en ”kategori” – där

finns alla de andra och de är viktigare eller lika viktiga. Klass, ras, etnicitet till

exempel – dagens korrekta ramsa. Men kanske det handlar om att man

blandar ihop nivåer, som så enkelt sker: det behöver inte innebära att genus

har större förklaringsvärde i ett händelseförlopp, eller i ett visst

problemområde. Där kan tvärtom andra mänskliga konstellationer dominera.

Men att genusordningen ligger som ett golv i de sociala husen – det är ju en

truism. (b:-)
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Genus i Hirdmans modell är, vad jag skulle kalla för, ett rent genus, rent från

klass, rasifiering, sexualitet och generation. Det måste förbli rent, då varje

annan maktrelation som inkorporeras i analysen innebär ett ifrågasättande

av genussystemets två grundläggande principer, mannen som norm och isär-

hållandet av könen. Teorin menar jag är omöjlig att förena med en förståelse

av hur andra former av maktrelationer påverkar könsrelationer, då den byg-

ger på en klar dikotomi och alla försök att skapa mer komplexa bilder av

könsrelationer riskerar att rubba teorins grundantaganden. I de fall där

andra former av maktrelationer inkorporeras tenderar de att beskrivas som

undantag eller konstrueras mot bilden av att renare genus.

Mer förtryckta?

Även om det finns en vilja att ”renodla” kön inom genussystesteorin, menar

jag att det inom genusforskningen med ett arbetslivsperspektiv (men kanske

också generellt) funnits en tendens att länka både klass, etnicitet och sexua-

litet till arbetarklassen, rasifierade kvinnor och lesbiska kvinnor, ofta för att

markera att dessa grupper är mer förtyckta. I relation till klass verkar det

vara något som framförallt arbetarklassens kvinnor är bärare av, medan det

blir mindre klass ju högre upp man kommer i klasshierarkin. Ett exempel på

detta kan ses i sociologen Gerd Lindgrens bok Klass, kön och kirurgi ().

Boken fångar de förändringar av klass- och genusrelationer som sker inom

en organisation under -talet, som en konsekvens av alla de olika organi-

sationsmodeller som då implementerades. Till skillnad från många andra

studier lyfter Lindgren fram en diskussion om förhållandet mellan klass och

kön i formandet av identiteter, kollektiv och sociala relationer. Samtidigt ten-

derar boken att koda klass endast i relation till arbetarklassen. Lindgren

menar att en av effekterna vid förändringar av organisationsmodeller är att

det skett en förskjutning från, vad hon definierar som en kollektiv kultur,

mot en medarbetarkultur. Den kollektiva kulturen, som Lindgren menar

fanns bland vårdens undersköterskor och biträden, präglas av en informell

reglering av arbetstakten och negativa reaktioner på individuella initiativ.

Denna kultur har ofta setts som ett klasskollektiv med en stark hierarkisk

prägel, men den är alltid genusifierad hävdar Lindgren. Det finns således en

länk mellan genus och klass i formandet av gemenskaper. Lindgren menar

till exempel att den kollektiva kulturen hos undersköterskorna skapar en
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kvinnlighet som är mer familjeorienterad och mer omhändertagande,

medan medarbetarkulturer som finns bland sjuksköterskorna beskrivs som

mindre familjeorienterad och mer karriärmedveten. Undersköterskorna

som tidigare arbetat i arbetslag med varandra arbetar nu tillsammans med

sjuksköterskor. Detta ledde enligt Lindgren till att den kollektiva kulturen

som tidigare fanns, framförallt bland undersköterskorna, luckras upp. Ett av

de argument som Lindgren för fram är att den kollektiva identiteten som

tidigare funnits bland undersköterskorna idag är hotad. Hon menar att ifrå-

gasättandet av detta samtidigt:

kan detta leda till att könsstereotyper eroderas. De nya tvärhierarkiska

interaktionerna som medarbetare efterhand utvecklar kan ge upphov till att

undersköterskorna tar nya fotfästen som kvinnor. De blir alltmer lika

sjuksköterskorna i sitt förhållningssätt till arbetet, mindre familjeorienterade

och mer karriärmotiverade. (Lindgren :-)

Lindgren argumenterar för att den mer medelklassidentifierade kvinnlighe-

ten i sig bryter upp mer traditionella kvinnoroller. Organisations- och

genusforskaren Lena Abrahamsson sammanfattar Lindgren med dessa ord:

Det är i arbetarklassen som man kan se de mest konservativa genuskontrakten.

Kvinnor på högre nivåer är till exempel ofta orienterade mot yrkes- och

lönearbete. Kvinnor i låga hierarkiska positioner är mer familjeorienterade och

de är ofta mer fokuserade på den horisontella gemenskapen mellan kvinnor.

(:)

Lindgrens analys kan därför tolkas som ett sätt att argumentera för att den

mer medelklassidentifierade kvinnligheten, genom att vara mindre bärare

av klass (läs arbetarklass), är mindre ”kvinnlig”. Denna tolkning skapar två

bilder. Arbetarklassens kvinnor konceptualiseras dels som mer fångade av

sin genusidentitet för att de har mer av klass i sig, dels återskapar den bil-

den av att det finns en koppling mellan arbetarklass och traditionella for-

mer av kvinnlighet och manlighet. Även i relation till frågan om rasism

betraktas rasifierade kvinnor som de som avviker från genusnormen.

Yvonne Hirdman skriver:
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Och vad innebär denna nya grupp människor i Sverige för genuskonfliktens

utveckling och för den genusstereotypisering som pågår? Utgör de nya

svenskarna en slags särartssituation i sig, jämförbara med dem jag tecknade

ovan? I den underordningens position som de befinner sig, oavsett utbildning

och klass, finns risk för överproduktion av genus – som maktmedel, som

självhävdelse, som tröst. Precis som genus blev ett slags trofé att erövra inom

proletärernas skara för över hundra år sedan, kan genus fungera som ett slags

(nymålad?) kulturell sköld att försvara sig med och få värdighet ur i denna nya

omgivning för den nya utsatthetens människor. (:)

Det intressanta med citatet är att det är de underordnade som är bärare av

genus, de som kommer att använda sig av ”genus” är de utsatta (intressant är

också att det inte verkar finnas kvinnor bland de nya svenskarna). I dessa två

fall kopplas klass eller ”ras”/etnicitet till specifika grupper av kvinnlighet och

producerar bilden av att kvinnorna i egenskap av ”invandrade kvinnor” och

arbetarklasskvinnor är mer förtyckta. En av styrkorna med ett intersektio-

nellt perspektiv är ansatsen att olika förtrycksmekanismer inte skall staplas

på varandra, utan strävan bör vara att se hur maktrelationerna formass i och

genom varandra. Lindgrens analyser visar på styrkan med denna ansats.

Ständiga undantag

Ett annat sätt att skapa och upprätthålla idén om ett ”rent” genus är genom

att placera frågor om till exempel rasism som marginella företeelser i forme-

randet av den svenska arbetsmarknaden. Ett åskådliggörande av hur detta

ständiga undantag skapas kan illustreras med Annika Baudes Kvinnans plats

på jobbet (). Baudes bok är enormt rik på material och visar enligt mig

på begränsningen med att använda genussystemteori, i och med att det rika

materialet reduceras till en fråga om isärhållande och norm. I boken visar

Baude hur segregeringen och hierarkiseringen på arbetsmarknaden upprätt-

hålls i ett land med ett uttalat jämställdhetsmål. Boken visar hur paradoxen

upprätthålls, till exempel genom att kvinnors arbete värderas olika, att fär-

digheter osynliggörs och genom en konsekvent uppdelning mellan kvinnligt

och manligt kodade jobb. Den visar också hur olika aktörer – facket, arbets-

givare och de anställda – reproducerar och förhåller sig till dessa processer.

En av slutsatserna hon drar är att:
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Resultaten i undersökningen av arbets- och lönevillkoren i de sju livsmedels-

företagen visade att kvinnor och män behandlades och värderades olika.

Orsaken var inte att söka i skillnader i kvalifikationer eller förutsättningar. Den

främsta grunden för de skilda villkoren var könsfaktorn i sig. (Baude :)

I två av företagen som fanns i Stockholmsområdet var inte könsuppdelning-

en lika strikt som i de andra. Orsaken till detta var att det var brist på arbets-

kraft varför arbetskraft med utländsk bakgrund (både män och kvinnor)

anställdes. De män med utländsk bakgrund som jobbade på företagen bröt

könssegregeringen då de ofta befann sig i de kvinnodominerade yrkena, till

exempel i paketeringen. Trots att männen med utländsk bakgrund bröt mot

mönstret innebär inte detta att den centrala teoretiska ansatsen ifrågasätts. I

Baudes analys utgör detta faktum enbart ett undantag som bekräftar regeln

om att det finns kvinnliga och manliga sysslor. Med hennes egna ord:

På våra företag syntes det inte råda någon tvekan om ifall ett jobb var manligt

eller kvinnligt. Även om mindre grupper av det andra könet, exempelvis unga

män eller invandrare, arbetade tillsammans med kvinnorna, fanns stämpeln av

”kvinnligt” arbete kvar. (:)

Trots att rasifierade män bryter mot mönstret innebär inte detta att den cen-

trala teoretiska ansatsen ifrågasätts. Rasifierade män och kvinnor utgör det

ständiga undantaget som inte verkar kunna placeras in i analyserna. Deras

närvaro problematiseras inte heller i förhållande till de slutsatser man drar.

Ett annat exempel kan hämtas från utredningen Ty makten är din: myten om

det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige.

Invandrade kvinnor och män bidrar till att minska könssegregeringen på den

svenska arbetsmarknaden. Invandrarkvinnor arbetar oftare än svenska

kvinnor i typiska mansyrken: verkstadsarbete, tekoarbete och kemiskt

processarbete. Invandrade män är jämfört med svenska män

överrepresenterade inom städ-, hotell- och restaurangarbete samt tekoarbete,

dvs. yrken i vilka kvinnoandelen är hög. Att invandrade kvinnor och män

fungerar som brytare på arbetsmarknaden är dock ett uttryck för deras utsatta

position på arbetsmarknaden. (Kvinnomaktutredningen :)
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De rasifierade männens lokalisering tolkas utifrån deras utsatta position, om

de vore mindre utsatta skulle de passa in i det generella genussystemet. Detta

kan dock inte inkorporeras i analysen då det delvis skulle utmana bilden som

genusforskningen producerat av den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Rasifierade arbetare förblir någon enstaka marginalanteckning, eller ett per-

spektiv som inte kan infogas i analysen då det skulle innebära ett ifrågasät-

tande av själva systemteorin i grunden. I och med att genussystemet skapar

en idé om det rena genuset, kan inte till exempel män som på ett eller annat

sätt överträder genussystemet placeras in i analysen. Att göra det skulle kräva

en diskussion om icke privilegierade maskuliniteter (Connell ) som på

olika sätt utmanar bilden av en homogen grupp av män med gemensamma

intressen. Jag tolkar detta som att arbete kodas som något som ”svenskar

gör” inom ramen för ett genussystem där isärhållandet och normen baserar

sig på relationen mellan ”svenska kvinnor och män”. Detta innebär att det

arbete som är i fokus ofta är det arbete som de kvinnor som uppfattas som

del av nationen gör. När något annat diskuteras tolkas detta som en periferi

till själva förklaringsmodellen, snarare än som grundläggande för att förstå

hur olika grupper av kvinnor intar olika positioner inom ramen för en

arbetsmarknad som inte enbart är könssegregerad utan även etnisk kodad.

”Invandrade” kvinnor är, menar jag, inte osynliga i dessa analyser, utan

omöjliga för att de på olika sätt inte kan placeras inom en modell där endast

ett rent genus får plats.

Jag har visat hur genusforskningen med fokus på arbetslivet som utgår från

genussystemteorin bidragit till att skapa bilden av ett rent genus, bortom

klass- och rasifieringsformationer. Jag vill skriva in min studie inom ramen

för den svenska genusforskningen med fokus på arbetslivet, men jag vill bidra

till en förståelse av kopplingen mellan kön och arbete som utgår från de fler-

tal försök genusforskare har gjort att förstå kön inom ramen för andra, och

genom andra, sociala relationer av exploatering, förtryck och stigmatisering.

Intersektionella interventioner

En växande feministisk litteratur med fokus på arbetslivet utgår idag i sina

analyser från ett intersektionellt perspektiv som betonar vikten av att se hur

olika maktrelationer konstitueras, påverkas och reproduceras i förhållande till

varandra. Enligt genusforskaren Nina Lykke har begreppet intersektionalitet
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vuxit fram i skärningspunkten mellan postmodern feministisk teori, postko-

lonial teori, black feminism och queerteori (). Ekonomhistoriken Pauli-

na de los Reyes och sociologen Diana Mulinari betonar att begreppet föddes

ur den svarta feminismens kritik av den hegemoniska vita feminismen, men

författarna vill placera begreppet inom ramen för en historisk tradition av

kritisk social teori (). Svarta feminister visade på de begränsningar som

den dominerande ”vita” feministiska kunskapsproduktionen och rörelsen

hade på grund av att den saknade en förståelse av rasismens effekter. Detta

osynliggjorde dels hur rasismen var konstituerande i genusrelationer, och

dels osynliggjordes de maktförhållanden som finns kvinnor emellan (Crens-

haw ; Davis ; Hooks ; Mohanty ; Moraga och Anzaldúa

). I inledningen till den postkolonialt inspirerade antologin Maktens

(o)lika förklädnader () hävdar författarna att

Behovet av att förstå dessa komplexa maktrelationer gör begreppet

intersektionalitet till ett viktigt teoretiskt redskap i maktanalyser.

Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt

konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i

varandra och som förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang.

(de los Reyes, m.fl. :)

I tidigare forskning uppfattades, menar författarna, dessa kategorier som

skilda från varandra och de sattes samman för att avgöra graden av under-

eller överordning. Författarna har uppfattningen att ett intersektionalitets-

perspektiv tar sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en multidimen-

sionell konstruktion där kön, klass och ”ras”/etnicitet är konstituerande

(bärande) principer. En liknade slutstats dras av Lykke, hon skriver:

Det är emellertid viktigt att understryka att den växelverkan mellan

kategorierna som begreppet refererar till, inte går ut på att den ena formen av

sociokulturell exklusion läggs till den andra enligt någon additiv princip.

Tvärtom rymmer intersektionalitetsbegreppet en förståelse för att

maktasymmetriernas olika dimensioner (och dess effekter) är oupplösligt

förbundna med varandra genom en dynamisk interaktion. (:)
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Begreppet intersektionalitet används i denna studie som ett analytiskt red-

skap förankrat i en materialistisk/postkolonial förståelse för att närma sig

såväl teoretiska argument som empiriskt material; ett redskap vars historiska

och teoretiska hemvist samtidigt placerar frågor om makt, ojämlikhet och

förändring i fokus.

Jag skall nu redogöra för tre centrala diskussioner som bidragit till bildan-

det av ett intersektionellt perspektiv inom mitt fält: den första rör debatten

om klass, kön och arbete, den andra debatten om klass, kön och identitet och

slutligen den tredje om arbete, kön och rasifieringsprocesser.

Klass, kön och arbete

En av de första arenor där genusforskare tillämpat en intersektionell analys

är i försöken att förstå intersektioner mellan kapitalismen och patriarkatet

eller mellan klass och kön. Nina Lykke menar i ”Intersektionalitet – ett

användbart begrepp för genusforskningen”() att det finns en tendens att

osynliggöra denna länk i dagens diskussioner om intersektionalitet. Den

feministiska kritiken mot marxistiska teoriers oförmåga och ovilja att analy-

sera könsrelationer, inte endast som en effekt av klassrelationer eller som en

kvarleva av det ”traditionella”, utvecklade en av de mest omfattande och rika

teoretiska debatterna inom det marxistiska fältet. Debatten tog fart som en

konsekvens av att olika sociala rörelser ifrågasatte arbetarrörelsens och

marxistiska teoriers förmåga att analysera andra former av maktrelationer

än enbart klassbaserade och synliggöra andra politiska aktörer som också

kunde vara centrala för social förändring. Inte minst i Sverige har denna

debatt varit omfattande (Christenson ).

Feministiska forskares kritik mot traditionella marxistiska förståelser av

kön belyser en rad teoretiska begräsningar inom det marxistiska fältet. De

visar att de marxistiska teorierna inte kunde förklara kvinnors speciella posi-

tion som lönearbetare i relation till män. Vidare visar de att hemarbete inom

den marxistiska teorin ofta definieras som icke-produktivt. Detta leder till

exempel till att kvinnor inte kodas som del av arbetarklassen i och med att de

inte producerar ett mervärde (Gardiner ). Det fanns även områden och

erfarenheter av människors liv som inte var direkt länkade till arbete, till det

offentliga, som marxistiska teorier inte hade verktyg att analysera. I mitten av

-talet översätts Heidi Hartmans () banbrytande text, med titeln:
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”Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism: för en mer håll-

bar förening” (i boken Marxism och Feminism – en förälskelse med förhinder),

till svenska. Hartman betonar vikten av att förena en marxistisk och feminis-

tisk teoritradition. Hon skriver:

Jag tänker här hävda att samtidigt som den marxistiska analysen ger oss

väsentliga insikter i de historiska utvecklingslagarna, och i synnerhet kapitalets,

är marxismens kategorier könsblinda. Endast en specifikt feministisk analys

kan avslöja den systematiska karaktären hos relationerna mellan män och

kvinnor. Den feministiska analysen ensam är dock inadekvat eftersom den har

varit blind för historien och otillräckligt materialistisk. (:)

Hartmans tvåsystemsteori grundas i två separata strukturer med två skilda

materiella baser: patriarkatet och kapitalismen. Kapitalismens materiella bas

analyseras i marxistiska termer, och definieras i termer av produktionsförhål-

landen och produktionsmedel. Patriarkatets materiella bas ”har sin innersta

grund i mannens kontroll över kvinnors arbetskraft” (Hartmann :).

Hartmans betoning på mäns kontroll över kvinnors arbete ledde till en omfat-

tande debatt om just frågan om arbete och arbetsdelningens materiella grund

för det patriarkala systemet.51 I Sverige finns det en lång tradition av marxis-

tiskt influerade feministiska analyser av arbetslivet vilka har undersökt hur

intersektionen mellan klass och kön formar arbetslivet. Debatten om relatio-

ner mellan klass och kön i Sverige var som livligast under -talet, innan dess

gjordes ofta klassanalyser endast grundade på män (Ahrne, m.fl. ).52

Jag vill lyfta fram både debatten om mäns kontroll över kvinnors arbets-

kraft för att den, trots sina begränsningar (Young ), synliggör en lång

feministisk tradition av intersektionell analys med fokus på arbete, samt ett

teoretiserande av den roll (betalt) arbete spelar i kvinnors (och mäns) liv.

Dessa kan ses som ett bidrag som återteoretiseras i de debatter om klass och

kapitalism som på senare år blommat upp inom genusstudier.53 Marxistiska

feminister, och tvåsystemsteorin har kritiserats bland annat för att de tende-

rar att osynliggöra skillnader mellan kvinnor (Christenson ). En mer

generell kritik mot strukturella analyser av ojämlikhet ledde till att genus-

forskningen med fokus på arbetslivet började intressera sig för hur kön görs

som process (Acker ; Cockburn ).



Jag argumenterade i kapitel tre för att detta processtänkande är använd-

bart i analyser av hur arbetsprocessen formas. Samtidigt har marxistiska

genusforskare som Hartman, genom sina frågeställningar och utmaningar,

spelat en viktig roll för varför jag intresserar mig för frågan om arbete, och

hur jag teoretiskt valt att närma mig mitt material. För det första identifierar

dessa feminister arbete som centralt i skapandet av ojämlikhet mellan män

och kvinnor. För det andra finns det, teoretiska såväl som empiriska, frön till

intersektionella analyser där klass spelar en central roll. Därigenom visar de

på risken med att konceptualisera kön genom antagandet om att kategorin

kvinna innefattar alla kvinnors erfarenheter av könsojämlikhet.54 För det tre-

dje visar dessa feminister att arbetarklassen, både i termer av klass för sig och

i sig, inte kan reduceras till ”vita” arbetarklassmän utan att kvinnor utgör en

viktig del av arbetarklassen, även för dess politiska mobilisering (Rowbotham

). De expanderar på så sätt förståelsen av vad ekonomi, arbete, politik

och klass är. Min förståelse av klass som analytiskt begrepp tar sin utgångs-

punkt i dessa debatter. Mer specifikt är jag inspirerad av Ackers försök att

teoretisera klass inom ramen för ett intersektionellt perspektiv. Joan Acker

argumenterar i Class questions – feminist answers för en förståelse av klass

som rasifierad och bekönad:

Rather than already existing, distinct systems, I see ongoing processes and

practices in which gendering and racialization are integral to the creation and

recreation of class inequalities and class divisions, emerging in complex,

multifaceted, boundary-spanning capitalist activities. This is only one way to

look at gender, race, and class. It is also partial, with a focus more on work

relations than other areas of daily life (Acker :)

Acker argumenterar att analyser av ”arbete” är viktiga för att förstå könsrela-

tioner och de ojämlikheter som de föder. I begreppet ekonomi inkorporerar

Acker både betalt, obetalt och informellt arbete. Acker hävdar att ett problem

med intersektionella analyser är att klass inte definieras, eller att det tas för-

givet. Därför vill författaren placera klass i centrum för analysen och analyse-

ra hur klass rasifieras och bekönas. Styrkan i Ackers ansats är att hon ger oss

ett redskap för att analysera ojämlikheter som föds ur det kapitalistiska syste-

met utan att reducera dem endast till klassrelationer. Om jag tolkar henne
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rätt blir klass i hennes modell den centrala maktstruktur som kön och

”ras”/etnicitet formas igenom, författaren talar om att klass rasifieras och

bekönas, inte att kön rasifieras och klasskodas. Den tonvikten är enligt min

mening viktig att reflektera över och problematisera. I likhet med Acker för-

står jag klass som en social relation som skapas genom rasifierade och rasifi-

erande, bekönade och bekönande processer. I likhet med Acker är jag intres-

serad av att förstå ojämlikhet inom ramen för ett kapitalistiskt system som är

baserat på klassrelationer, och i likhet med henne vill jag förstå kön som en

process som formas inom ramen för rasifierade och klassmärkta relationer.

Till skillnad från hennes teoretiserande, som utgår från klass, vill jag genom

att placera arbetsprocessen i fokus inte utgå från att det finns en a priori-

form av ojämlikhet som de andra formas genom. Jag har dock antagit Ackers

utmaning att ha en intersektionell syn på arbete, både genom att lägga tonvik-

ten i min analys på ett arbetarklassyrke som är bekönat och rasifierat, och

genom att lägga tonvikten på en arena inom arbetsmarknaden som jag menar

på en rad olika sätt berättar en speciell berättelse om Sverige, och om Malmö.

Klass, kön och identitet

Bland marxistiskt influerade teoretiker växte det under -talet fram en

kritik mot teoriernas oförmåga att se klass som en levd erfarenhet och inte

endast som en strukturell position inom kapitalismen. En tidig intervention

i denna debatt gjordes av historiken E. P. Thompson, som i boken The

Making of the English Working Class analyserar klassformering som en konse-

kvens av kulturella och sociala gemenskaper (). Inspirerade av marxis-

terna Antonio Gramsci och Louis Althusser utvecklades klassanalyser som

fokuserar på frågor om klassformering och klassamhällets ideologiska form

(se till exempel Laclau ; respektive Poulantzas ). Trots dessa försök

har författare utifrån en poststrukturalistisk position riktat skarp kritik mot

marxistiska teorier för deras oförmåga att teoretisera kring motstånd och

handling. I en kritisk granskning av både neoklassiska och marxistiska teori-

er skriver ekonomen Jane Rossetti:

The structuralist theories in these disciplines can all be characterized by heavy

reliance on formal models and the attempt to forge universal and timeless

assertions about the human mind, human nature or human social life […]
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They stand in contrast to the ”poststructuralist” theories which, in various

ways stress particularity, specificity, context and perspectives in both creating

and understanding for example, culture or language or economic. (:)

Det finns utan tvekan en viss självgodhet i uttalandet vilket fångar vad jag

upplever vara en ofta onyanserad och okunnig bild av den brokiga och

mångfacetterad teoritraditionen som marxismen utgör. Samtidigt menar jag

att det finns författare som, influerade av en poststrukturalistisk teoritradi-

tion, bidragit till att återigen placera klass och arbete som ett relevant områ-

de inom genusstudier. Den brittiska sociologen Beverly Skeggs Formations of

Class and Gender. Becoming Respectable () kan läsas som en bok vilken

inspirerats av poststrukturalism, samtidigt som den placerar relationen

mellan klass och kön i fokus för analysen. Skeggs tillämpar Bourdieus kapi-

talbegrepp för att förstå hur utvecklandet av en respektabel kvinnlighet äger

rum inom ramen för ett arbetarklassyrke på en könssegregerad arbetsmark-

nad. I Sverige kan antropologen Fanny Ambjörnssons En klass för sig: genus,

klass och sexualitet bland gymnasietjejer () och sociologens Katrin Lind-

ströms () studie av ”suecas latinas” också placeras inom ramen för

denna tradition.

Poststrukturalistiska författare har bidragit till intressanta frågeställningar

och pekat på vikten av att se hur klass, kön och sexualitet görs och upplevs.

De har identifierat (och analyserat) kopplingen mellan specifika femininite-

ter/maskuliniteter och klass. De har också synliggjort hur kön görs inte

enbart genom den binära opposition mellan kategorierna kvinnor och män,

utan också genom hierarkiska förhållanden mellan å ena sidan hegemoniska

former för maskulinitet och femininet, och å andra sidan de som är bärare av

underordnade och underprivilegierade former av kön. En av perspektivets

styrkor i förståelsen av kön och könsvariationer är tonvikten på representa-

tionens makt i konstruktioner av gränser mellan olika kategorier, samt

utvecklandet av analytiska verktyg för att både kunna dekonstruera hegemo-

niska diskurser och överskrida dem. Queerforskaren Judith Butlers ifrågasät-

tande av den binära oppositionen mellan kön och genus (inom ramen för en

diskurs där genus konceptualiseras som det kulturella) diskuteras ofta i sam-

band med queer- och sexualitetsstudier (Butler ; se också Gustavson

). Hennes förståelse av kön som performativt där kön inte är fixerat
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a priori är användbar för att kunna tillämpa en intersektionell analys där

variationer av olika femininiteter och maskuliniteter finns i görandet av ser-

vicearbete. För mig har dessa teoretiska debatter om kön, klass och identitet

på olika sätt utmanat mitt sätt att tänka på kön och sexualitet. Inspirerad av

denna tradition har jag valt att fokusera på frågor rörande arbete i en

bransch som kräver en teoretisk utmaning av monolitiska förståelser av kön.

Arbete och rasifieringsprocesser

Kritiken mot marxistiska teoriers oförmåga att analysera och förstå imperia-

lismens och rasismens roll i kapitalismen leder, i likhet med den feministiska

kritiken, till en omfattande vetenskaplig diskussion som både utmanar och

utvecklar marxismens förståelse av rasism. Den antirasistiska och postkolo-

niala kritiken (som ibland också var feministisk) kom att formas som ett

resultat av avkolonialiseringen och av den antirasistiska rörelsens formande

under - och -talen (Eriksson, m.fl. ).

Ett problem med delar av en marxistisk teoritradition är att den förstår

den ”vita” arbetarklassens rasism som ett falskt medvetande som splittrar

arbetarklassen (Rattansi ). Ett annat problem är att rasism, i likhet med

patriarkatet, tolkas som en effekt av kapitalismen snarare än som en del av

de sociala processer som är grundläggande för kapitalismen som samhälls-

formation. Det är mot denna ofta reduktionistiska tendens som marxistiskt

och poststrukturalistiskt inspirerade forskare riktar sin kritik. Vissa for-

skare, som till exempel sociologen Robert Miles (), har utvecklat teorier

om ”ras”/etnicitet influerade av eller inom ramen för en marxistisk tradi-

tion. Andra har argumenterat för att marxismen är fångad inom det

moderna projektet med dess övertro på utveckling, teknik och upplysning

och därmed inte kan analysera kopplingen mellan rasism och modernitet

(Sivanandan ).

Begreppet rasifiering, som bland annat används av Miles, är med sin tyd-

liga koppling till exploatering av arbetskraft och skapandet av specifika grup-

per av arbetare en viktig utgångspunkt för min analys. Miles definierar

begreppet med följande ord:

those instances where social relations between people have been structured by

the signification of human biological characteristics in such a way as to define
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and construct differentiated social collectivities. […] The concept therefore

refers to a process of categorisation, a representational process of defining an

Other (usually but not exclusively) somatically. (Miles :)

Miles ser rasifiering som en ideologisk process som har materiella effekter.

Denna process föds enligt Miles av den innebonde konflikten som finns

inom kapitalismen, som å ena sidan utgår från en princip om universalism

– alla är varor – å andra sidan har ett behov av att skapa sociala ojämlikheter

både inom arbetarklassen och mellan geografiska områden. Rasism fungerar

därför som en ideologi som naturaliserar och döljer denna konflikt, samti-

digt som den legitimerar sociala ojämlikheter. Enligt Miles är rasifiering en

relationell process, men de dominerande grupperna är kapabla att osynlig-

göra sin egen rasifiering (). En styrka med begreppet är att det skiftar

fokus från antagandet om fixerade etniska grupper till de institutionella pro-

cesser som skapar gränser mellan grupper utifrån kategorin ”ras”. Kulturgeo-

grafen Irene Molina sammanfattar betydelsen av begreppets användning

inom svensk forskning.

Inträdet av begreppet rasifiering i både den interna och den externa

akademiska debatten om rasism var en viktig milstolpe för förståelsen av

ojämlikhetsskapandet i samtida samhällen inte minst därför att dess

grammatiska form indikerar aktion, process, skapande. (Molina :)

Molina hävdar att en av begreppets styrkor är att det riktar sökarljuset mot

processer och görande. Begreppets analytiska värde finns också i att det bely-

ser hur rasifieringen alltid bygger på en asymmetrisk relation, eftersom skill-

nad alltid skapas inom ramen för ojämlika strukturella, ekonomiska och

politiska relationer. En viktig kritik som har riktats mot begreppet är Miles

fokus på antagandet om biologi, det vill säga hans koppling mellan skapande

av gränser och skapande av ”raser”.

Jag instämmer med de antirasistiska forskare som menar att man inte kan

tala om rasifiering som en process kopplad enbart till idéer om biologiska skill-

nader utan att etnicitet och kultur ofta används som en hierarkiserande exklu-

deringsprincip som skapar specifika grupper av arbetare. Sociologen Etienne

Balibar benämner denna form av rasism som en rasism utan ”raser” ().55
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De postkoloniala genusforskarna Floya Anthias och Nira Yuval-Davis ()

menar att man inte kan tala om rasism (i singular) utan att vi bör tala om

rasismer. De hävdar dock att den dominerade formen för rasism idag är vad

de kallar för kulturrasism:

The most common forms of racism are to be found not as explicit ideologies or

discourses of biological inferiorization, but as different forms of exclusion, on

the basis of a group not belonging to the culture of origin of the dominant

ethnic group within the state apparatus. The notion of cultural difference has

largely displaced the notion of biological difference, as a basis for excluding or

inferiorizing, both in discourses and practice. (Anthias och Yuval-Davis :)

En intressant poäng som förs fram av författarna är att begreppen ”ras” och

kultur ofta sammanfaller. Även om rasismen formuleras i kulturella termer,

finns det fortfarande en tydlig hänvisning till idéer om rasmässiga skillnader.

Det är med andra ord svårt att skilja de olika typerna av rasismer från varan-

dra (Goldberg ). Jag skriver ”ras”/etnicitet inom ramen för en tradition

som ifrågasätter existensen av ”ras” som folkkategori, samtidigt som man

understryker att det finns kategoriseringsprocesser som utgår från före-

ställning om ”ras”. Jag har valt att, som en rad andra forskare (Anthias och

Yuval-Davis ), använda begreppen ”ras”/etnicitet då mitt material visar

hur föreställningar om andras religiösa eller kulturella bakgrund ofta vävs

samman med föreställningar om kroppens utseende, grundat i koloniala

föreställningar om ”ras”. Till exempel framträder det i mitt material hur

föreställningar om nationell tillhörighet kopplas samman med koloniala

föreställningar om ”ras”, där vithet av mina informanter identifieras som en

symboliskt privilegierad position (Frankenberg ; Mattsson ).56

När rasifieringsbegreppet använts av forskare i Sverige (Molina ;

Mulinari och Neergaard ) tolkar jag det som att det används både för att

beskriva den process som skapar specifika former för exploatering av speciel-

la grupper av människor, och för att benämna de grupper som utsätts för

processen.57 Begreppet kan enligt min mening användas på två olika sätt,

båda viktiga för analyser av arbetslivet: å ena sidan fångar begreppet hur en

etniskt segregerad arbetsmarknad skapas (rasifieringsprocesser i skapandet

av specifika kategorier arbetare och dess betydelse inom kapitalismen) och å

76 MAKTENS FANTASIER OCH SERVICEARBETETS PRAKTIK

 



andra sidan kan begreppet, i och med att det betonar görandet, belysa göran-

det/iscensättandet av denna ojämlika relation i själva arbetsprocessen. Dessa

nivåer kan tillsammans synliggöra hur arbetets organisering (till exempel de

processer som formar en rasifierad arbetsmarknad) och arbetets konkreta

utformning (till exempel hur arbetsuppgifter fördelas mellan anställda som

formellt har samma ansvarsområden, hur länge och hur intensivt skilda

grupper av människor förväntas arbeta) både bygger på och skapar ojämlika

relationer mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Parallellt skapar det en teore-

tisk ram som förflyttar fokus från frågor rörande marginalisering, utanför-

skap och (fixerade) etniska identiteter mot frågor rörande strukturell diskri-

minering, makt och exploatering. Jag utgår från att det finns en tydlig rasifi-

ering av arbetslivet i Sverige som tar sig uttryck i att rasifierade grupper till

exempel är överrepresenterade inom hotell- och restaurangbranschen (i

jämförelse med andra branscher). Frågan är hur denna rasifieringen inverkar

på själva arbetsprocessen.

I min studie skiljer jag mellan rasifiering som analytiskt begrepp från

benämningen ”invandrare” som ibland används av informanterna. Paulina

de los Reyes och Masoud Kamali skriver

Utgångspunkten är att varken svenskhet eller invandrarskap är essentiella

begrepp som kan tillskrivas ett ontologiskt värde. Uppmärksamheten riktas

istället mot hur reproduktionen av dessa kategorier och institutionaliserade

sociala praktiker sker och hur de tvingas på den komplexa verkligheten och på

så sätt vidmakthåller rådande maktrelationer. (:-)

Kategorierna ”invandrare” och ”svensk” är som författarna skriver något som

hela tiden görs. I och med att uppdelningen mellan ”svenskar” och ”invan-

drare” inte grundar sig på några essentiella skillnader, är det något som

måste definieras, naturaliseras och vidmakthållas i vardagen, men det är

också något som utmanas och förändras. Fokus bör därför riktas mot hur

dessa kategorier produceras och reproduceras samt vilka ojämlika materiella

effekter som denna kategorisering skapar. Jag har valt att sätta citationsteck-

en på ”svensk” för att jag, i likhet med till exempel de los Reyes och Kamali,

uppfattar att kategorierna ”svensk” och ”invandrare” inte är fixerade utan

kategorier som är ständigt ifrågasatta och i kontinuerlig förändring.
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Sammanvävda ekonomiska processer

Ett intersektionellt perspektiv på arbete innebär också enligt min mening en

förståelse av de former av hierarkiskt beroende som skapas inom ramen för

globaliseringsprocesser.

Redaktörerna till boken Scattered hegemonies: postmodernity and transna-

tional feminist practices, Inderpal Grewal och Caren Kaplan, skriver i sin

inledningen att:

If feminist political practices do not acknowledge transnational cultural flows,

feminist movements will fail to understand the material conditions that

structure women´s lives in diverse locations. If feminist movements cannot

understand the dynamics of these material conditions, they will be unable to

construct an effective opposition to current economic and cultural

hegemonies that are taking new global forms. (:)

Intersektionalitetsperspektivet som begrepp föds också ur den postkoloniala

kritiken mot en eurocentrisk världsbild som bland annat osynliggör de bero-

ende- och exploateringsförhållanden som finns mellan centrum och periferi.

Inom den marxistiska traditionen utvecklades beroendeskolan och världs-

systemteorierna som en kritik av tidigare marxistiska förståelser av imperia-

lismen och kolonialismen för att de inte förmått fånga just kopplingen och

beroendet inom den imperialistiska ekonomin (Amin ; Wallerstein

). Argumentet att ”vi” är fattiga för att ”ni” är rika kan i sin förenklade

form sammanfatta beroendeteoretikernas analys av ett ojämlikt ömsesidigt

beroende. Begreppen kärna och periferi synliggör inte enbart kopplingar

mellan dessa två arenor utan också transfereringen av resurser från en arena

till en annan. Denna teoretiska tradition har fått kritik främst för att den

osynliggjort (klass)skillnader inom kärnan och periferin. Feminister har

även visat hur maktrelationer baserade på kön och rasifiering inom väst har

negligerats i analyserna. Trots denna kritik har teorin bidragit till att synlig-

göra att ”The West” och ”The Rest” hänger samman. Beroendeskolans teore-

tiker har främst analyserat de ekonomiska relationerna, men den postkoloni-

ala traditionen har inspirerats av beroendeskolan samt argumenterat för det

kulturella fältets relativa autonomi (Hall ; Said ).58 Idag finns en väx-

ande feministisk arbetsmarknadsforskning som utforskar kopplingen
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mellan globalisering, migration och arbetsdelning både i Väst och i Tredje

världen (se till exempel Ehrenreich och Hochschild ).

Denna litteratur är, som jag ser det, ett viktigt feministiskt bidrag till

arbetsmarknadsforskningen då den pekar på svårigheterna med att enbart

analysera arbetsmarknaden som en produkt av nationalstatliga institutioner.

Sociologen Annie Phizacklea diskuterade redan i början av -talet i

Unpacking the fashion industry () vikten av att analysera arbetsmark-

nadsrelationer utifrån en analys av relationerna mellan migration, genus och

arbete. Författaren visar hur ideologier om ”ras”/etnicitet, familj och kön

vävs samman för att upprätthålla segmenteringen. Bland annat innebär detta

att engelska företag inte alltid har behov av att placera produktionen utom-

lands för att pressa ner lönekostnaderna då det finns en betydande reservar-

mé av kvinnliga minoritetsarbetare i England. Ett annat viktigt bidrag från

genusforskare inom den postkoloniala traditionen är att de har belyst kopp-

lingen mellan rasifieringsprocesser och reglering av sexualitet och åtrå. Anne

McClintock beskriver syftet med sin bok Imperial leather: race, gender and

sexuality in the colonial contest med följande ord:

Imperial leather attempts to rethink the circulation of notions that can be

observed between the family, sexuality and fantasy (the traditional realm of

psychoanalysis) and the categories of labor, money and market (the traditional

realm of political economy and economic history). (:)

Författarens syfte är att utforska kopplingen mellan imperialismen och

regleringen av (hetero) sexualiteten samt skapandet av specifika former för

kvinnlighet och manlighet. Hon visar hur (sexuella) fantasier om makt och

maktutövning som lokaliseras i rasifierade kroppar (kroppar som skall

både åtrås och disciplineras) är grundläggande för att skapa och reprodu-

cera en specifik kolonial regim. Den feministiska postkoloniala blickens

bidrag: att ställa frågor om representationen av ”de andra” (och ”de

andras” kroppar) och effekterna av detta, samt att belysa kopplingen

mellan globalisering, kolonialism och lokala arbetsmarknader, är för mig

en nödvändig kunskap. Den belyser vikten av att försöka utforska hur dis-

kursiva konstruktioner formar arbetslivet och arbetsvillkoren. Jag uppfattar

begreppet intersektionalitet som något som också utmanar och uppmanar
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oss att försöka förstå hur maktmoduler är intim förknippade med varan-

dra, istället för att se dem som isolerade enheter. Som den postkoloniala

feministen Chandra Mohanty skriver:

Det lokala och det globala är utan tvekan sammankopplade genom parallella,

motsägelsefulla och ibland konvergerade maktrelationer som positionerar

kvinnor i olika och liknande platser som arbetare. (:)

Mohanty betonar vikten av att se hur det lokala är sammankopplat med det

globala och hur detta påverkar och formar relationer mellan kvinnor. Inter-

sektionella analyser menar jag därför skall ses inte endast som ett verktyg för

att analysera intersektionen mellan klass, kön, sexualitet och ”ras”/etnicitet

utan kan också används som ett sätt att konceptualisera effekten av ekono-

miernas ömsesidiga beroende på kvinnors och mäns liv inom ramen för en

postkolonial värld.

Komplexa ojämlikheter

Ett för min studie relevant teoretisk bidrag som fångar vikten av att analysera

de rumsliga skillnaderna i ekonomier är sociologen Leslie McCalls analyser av

olika ekonomier i USA. I Complex inequality: gender, class, and race in the new

economy (), visar McCall hur olika produktionsstrukturer leder till olika

former av ojämlikhet, detta genom att studera skillnader mellan vad hon

betecknar som skilda regionala ekonomier inom USA. Författaren menar att

olika ekonomier kommer att ha skilda effekter på olika former av ojämlikhet.

En ekonomi som minskar könsskillnader kan samtidigt öka skillnaderna

mellan olika klasser och ”raser”/etniciteter. I det som McCall kallar för ser-

viceekonomierna, som präglas av omfattande polariserad serviceproduktion,

är de tydligaste formerna av ojämlikhet de som baserar sig på klass och rasifi-

ering. McCall betonar vikten av att kontextualisera sina analyser och utforska

de skillnader som finns mellan olika platser och ekonomier.

I Sverige har bland annat kulturgeografen Gunnel Forsberg () och

arbetslivsforskaren Lena Gonäs () gjort detta genom att analysera vilka

effekter strukturomvandlingen haft för kvinnor och män samt för olika

regioner. Genus- och kulturgeografen Susanne Johanssons studie Genus-

strukturer och lokala välfärdsmodeller (), som behandlar förändringar i
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genusrelationerna vid strukturomvandling, belyser också behovet av plats-

bundna analyser då genusrelationerna ser olika ut i olika regioner.59

En av kommunerna som Johansson analyserar är Botkyrka kommun. Ett

intressant resultat är den ”kulturalisering” av invånarna som uttrycks av

kommunens personal, exemplifierat bland annat genom att man menar att

kommunen inte är i behov av en utbyggnad av barnomsorgen då deras upp-

fattning är att ”invandrarkvinnor” vill stanna hemma med sina barn. Detta

visar tydligt hur genusstrukturerna förändras och präglas i förhållande till

rasifierade strukturer i de lokala välfärdsmodellerna. McCall argumenterar

för att det är viktigt att se att ekonomiska förändringar kan ha olika effekter

för olika grupper. Hennes utgångspunkt är att en analys av de ekonomiska

förändringarna måste kopplas samman med en teori om intersektionalitet

mellan klass (som här ses utifrån skilda utbildningsnivåer), ”ras”/etnicitet

och kön. Hon menar att det bästa sättet att genomföra en sådan analys på är

att göra regionala undersökningar där man kan se hur de olika kategorierna

påverkas av olika ekonomiska förändringar.

The rephrased question, then, is whether the underlying causes of inequality

are the same for gender, race, class, and all other forms of inequality. If the

causes are the same for the multiple forms of inequality, the relationship

between different dimensions of inequality is fairly straightforward. Different

dimensions follow similar patterns, and we do not need to investigate each and

every form of inequality because we can assume that all forms of inequality

arise from essentially the same sources. A measure of ”overall” inequality

would be a sufficient indicator of the structure of inequality. If, however, the

causes are not the same for different forms of inequality, then gender, race and

class inequality should be examined on their own terms, distinct from

indicators of overall inequality. (McCall :)

McCall är intressant då hon betonar vikten av en analys där man inkorpore-

rar klass och ”ras”/etnicitet som centrala delar av den feministiska diskussio-

nen kring ekonomisk ojämlikhet. Författaren är även intressant för att hon

visar att olika sätt att organisera ekonomin kommer att ge olika former av

hierarkiska förhållanden mellan grupper.60 McCall använder sig av begrep-

pet configurations of inequality, för att fånga denna dynamik. Hon skriver:
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One challenge, then, is to conceptualize inequality as an outcome of both

economic restructuring and gender and racial divisions of labor – what I will

refer to as a joint economic and social analysis of inequality. (McCall :)

McCalls begrepp ”configurations of inequality” pekar på behovet av en

ytterst kontextuell analys av ekonomiska formationer. Det är svårt att i för-

väg veta vilka former av ojämlikheter som är dominerande och hur de tar sig

uttryck samt hur de varierar utifrån olika regioner. I sin förståelse av inter-

sektionalitet öppnar McCall, om jag tolkar henne rätt, för en tillämpning av

begreppet där tonvikten ligger i variationer och förändring över tid och rum.

Intersektionella analyser
av den svenska arbetsmarknaden

I likhet med genusforskningen har den antirasistiska forskningen bidragit till

att synliggöra och analysera de ojämlikheter som finns i det svenska arbetsli-

vet. Sverige har haft en etniskt segregerad och segmenterad arbetsmarknad

under lång tid. Under -, - och -talen hamnade många välkvalifi-

cerade arbetare som hade migrerat till Sverige i lågkvalificerade arbeten med

små möjligheter att ta sig vidare. De arbetare som flyttade till Sverige under

denna period var tvungna att arbeta inom sfärer där de inte konkurrerade

med den ”svenska” arbetskraften (Frank ). Segmenteringen organise-

rades via arbetsmarknadens parter och den rasifierade arbetskraften gjordes

till en reservarmé, främst inom det privata näringslivet. De jobb som tillde-

lades rasifierade grupper under denna period kännetecknades av dåliga

arbetsvillkor och fanns inom områden som var utsatta för hård internationell

konkurrens. Det finns omfattande forskning som visar att den rasifierade

arbetskraften, såväl kvinnor som män, kom att exploateras i de mest ohälso-

samma, förslitande och monotona arbetena i det svenska arbetslivet (Ålund

). Effekterna av den rasifierade segmentering som skapats under -,

- och -talen blev synliga i rationaliseringsprocesserna under -talet

då strukturomvandlingen drabbade många arbetsplatser där rasifierade grup-

per var anställda. De hade och har, i likhet med arbetarklassens kvinnor, svå-

rare att hitta nya arbeten (de los Reyes ). Under denna period, och än mer

under -talet, försvårades generellt rasifierade gruppers möjligheter att ta

sig in på arbetsmarknaden. Schierup m.fl. (Schierup m.fl. ) hävdar att ett
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ökat antal arbetare med utländsk bakgrund förflyttades från välfärdens cen-

trum till dess marginal via tillfälliga anställningar och en ökad informell sek-

tor. De menar att den inkluderande underordning som kännetecknar rasifie-

rade gruppers position i det svenska arbetslivet därmed förstärktes.

Migrations- och genusforskarna Lena Inowlocki och Helma Lutz argu-

menterar i Hard labour: the ’biographical work’ of a Turkish migrant woman

in Germany () för att ett problem med den forskning som finns kring

kvinnor som har migrerat till Europa är att den sällan har lyft fram deras

erfarenheter som arbetande kvinnor. Fokus har legat på identitet, mötet med

det nya landet, familjemönster och migration. Enlig författarna är detta ett

forskningsområde som måste utvecklas både inom genusvetenskapen och

inom det antirasistiska/postkoloniala fältet.

Wuokko Knocke (; ; ), Aleksandra Ålund (; ; )

och Paulina de los Reyes (; ; ; ) är de forskare som i Sverige

tydligast och mest systematiskt belyst rasifierade kvinnors arbetssituation,

samtidigt som de utmanat svensk genusforskning med sitt fokus på arbetsli-

vet. Dessa författares interventioner kan ses som några av de första bidragen

till att utveckla ett intersektionellt perspektiv som inkluderar antirasistiska

och postkoloniala teorier.

Även om författarna skiljer sig åt, både avseende fokus och teoretiskt per-

spektiv, har de gemensamt utvecklat en teoretisk ram där de kritiskt granskar

och utvecklar den dominerande genusforskningen, synliggör migrationens

och rasismens roll i ekonomin och analyserar hur olika sfärer formar män-

niskors livsvillkor i transnationella kontexter. Ett tidigt inlägg i debatten om

etniska ojämlikheter på arbetsmarknaden gjordes i boken Arbetets etniska

delning: studier från en svensk bilfabrik (), där Aleksandra Ålund och

Wuokko Knocke medverkar.61 Carl-Ulrik Schierup skriver i inledningen att

Etnicitet har blivit en allt mer central aspekt av arbetets organisering i det

moderna svenska samhället. Samtidigt är arbetet centralt för det sätt på vilket

föreställningar om etnicitet struktureras. (:)

Boken är central då den på flera punkter visar hur en rasifierad segmentering

skapas och upprätthålls till exempel via informella nätverk, med hänvisningar

till språkproblem och arbetsorganisation. Boken är också viktig för att den
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vänder blicken från att se ”invandrare” som problem till att istället proble-

matisera institutionella mekanismer. Författarna i antologin betonar att rasi-

fierad arbetskraft rekryteras till arbetarklassyrken som befinner sig längst

ner i hierarkin. Aleksandra Ålund ifrågasätter bilden av att sysselsättning all-

tid är det mest frigörande för kvinnor:

Etnocentrism har här hos oss även gjort sig gällande när det gäller ett okritiskt

bejakande av lönearbetets emancipatoriska innebörd för invandrarkvinnor.

Detta synsätt kan medverka till att göra invandrarkvinnors lämplighet för

arbeten på arbetsmarknadens bottenskikt naturgiven, så att säga. (:)

Uttalandet känns aktuellt, inte minst i relation till att arbete inom den priva-

ta servicesektorn lyfts fram som ett sätt att frigöra rasifierade kvinnor från

arbetslöshet och kvinnoförtyck. Wuokko Knocke () synliggjorde tidigt

relationen mellan den svenska arbetsmarknaden och migrationsprocesser.

Hon ifrågasatte, nästan tjugo år innan den genusvetenskapliga debatten om

intersektionalitet, bilden av den svenska arbetsmarknaden som endast prä-

glad av klass- och könsmässig segregation. Hon gjorde detta genom att ta sin

utgångspunkt i rasifierade kvinnors vardagserfarenheter av lönearbete och

fackligt arbete. Författaren sätter fokus på nödvändigheten av att analysera

intersektionen mellan kategorin ”invandrare” och kategorin ”kvinnor” för

att förstå rasifierade kvinnors specifika lokalisering. Hon skriver:

Invandrarstatus är naturligtvis en social dimension av betydelse för såväl

invandrade kvinnor och män. Men för de invandrade kvinnornas del måste

såväl könsaspekten som invandrarstatus betraktas som samtidigt segregerande

faktorer. Därtill kommer klassaspekten såtillvida att merparten av de

invandrade kvinnorna återfinns i arbeten som anses kräva ringa eller inga

kvalifikationer. (Knocke :)

I likhet med Knocke betonar Aleksandra Ålund också vikten av att analysera

kvinnors vardag inom ramen för arbetslivsforskning. Aleksandra Ålunds

forskning belyser betydelsen av att kritiskt granska hur ”kultur” används som

en särskiljande princip och förklaringsmodell för exkludering och stigmatise-

ring i arbetslivet. Ålund har inte enbart introducerat svarta feministers kritik
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för att ifrågasätta bilden av den ”förtryckta och tysta invandrarkvinnan”, utan

utmanar bilden av ”andra generationens invandrare” som fast mellan två kul-

turer, teoretiserat utifrån begreppet kulturalisering. Hon skriver:

Problem som i realiteten snarast är förbundna med social ojämlikhet

”kulturaliseras” här med, d.v.s. förstås i snävt etniska och kulturella termer.

”Annorlunda kulturer” förstås som den grundläggande orsaken till alla

problem som förknippas med invandrare, flyktingar och etniska minoriteter.

Men kulturaliseringen döljer den sociala verklighetens reella åtskillnader och

problem. (Ålund :)

Paulina de los Reyes bidrag vill jag främst koppla till en grundläggande dis-

kussion med och inom den svenska genusforskningen med fokus på arbets-

livet. Författaren har också, inspirerad av postkolonial teori, utvecklat en

intersektionell analys med tonvikten på globaliseringsprocesser och på hur

berättelsen om (ekonomisk) utveckling och tillväxt konstrueras utifrån en

evolutionär linje vars norm (och allas mål) är västvärlden. Hennes kritiska

granskning inifrån den svenska genusforskningen med fokus på arbetslivet

är central för att förstå de representationer som denna forskning har produ-

cerat. De los Reyes skriver:

När genus identifieras inom svenskheten (eller vitheten) och jämställdhet görs

till en arena för kategoriseringar på basis av etnicitet, undrar jag om kvinno-

och genusforskningen har fastnat i samma fälla som den dominerande

mansforskningen; den att vara normbildande och att etablera normer som vit

och svensk. Ur detta perspektiv är svenskhet varken neutral eller ”naturlig”

utan utryck för en position inom en maktstruktur. (:)

Wuokko Knocke hävdar i ”Den strukturella diskrimineringens försåtlighet

– ett historiskt och nutida perspektiv” att kunskapen om etnisk diskrimine-

ring funnits under lång tid i Sverige:

Som denna artikel visar har kunskapen om etnisk diskriminering funnits

länge och belagts av forskning och utredningar. Ändå har det dröjt många

årtionden innan förnekelsen gett vika för de massiva beläggen. Ofta efterfrågas
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fortfarande statistik, siffror och hårda fakta för att övertyga dem som tvivlar

på den strukturella, institutionella och individuella diskrimineringens

omfattning. (:)

Den feministiska och antirasistiska arbetslivsforskningen har visat att den

dominerande svenska arbetslivsforskningen, både osynliggjort rasismens

och migrationens roll i skapandet av det svenska arbetslivet. Jag utgår i

denna studie från att arbetslivet i Sverige baseras på komplexa former av

ojämlikheter, där rasism är en viktig princip för arbetets organisering.

Intersektionalitet i arbete

Tonvikten i detta kapitel ligger på ett försök att identifiera ett antal bidrag

som närmar sig intersektionalitet från olika horisonter. Kapitlet är ett försök

att få dessa olika perspektiv att samtala med varandra samt att tänka tillsam-

mans med dem och genom dem. Den kritiska granskningen av det analytis-

ka begreppet ”genussystem” är enligt min mening nödvändig med hänsyn till

den påverkan begreppet haft på fältet i Sverige. Jag har diskuterat att model-

len kännetecknas av ett sökande efter ett rent genus som omöjliggör ett teo-

retiserande av mer komplexa sociala relationer. Den centrala delen av kapit-

let är en strävan efter att identifiera och kritiskt granska ett antal viktiga ana-

lytiska redskap för min studie, såsom det feministiska teoretiserandet av

klass och arbete, den antirasistiska förståelsen av rasifieringsprocesser, samt

den postkoloniala analysen av globala processer. Dessa verktyg utgör studi-

ens teoretiska ram, och de teoretiska bidragen visar också hur brett och

heterogent det intersektionella fältet är. Jag har velat utgå från just den

heterogeniteten eftersom jag uppfattar den vara fältets styrka.

 



När jag för första gången presenterade mitt projekt för några av informan-

terna, möttes jag av en viss skepticism inför att jag (som saknade ett direkt

förhållande till branschen) ville skriva om servicearbetet. Frågan gjorde mig

nervös. Skulle forskningsprocessen bli svår och besvärlig och intervjuerna

krystade? Det visade sig dock relativt snabbt att frågor rörande arbete och

arbetsvillkor är ett ämne som människor gärna talar om, ofta med mycket

stolthet och ömhet, men även med ilska i relation till de olika orättvisor som

man upplever finns på arbetsplatser och i samhället generellt. En viktig lär-

dom som jag bär med mig från intervjuerna är arbetets centrala roll i livets

alla aspekter. Hur intervjuerna än genomfördes, och (nästan) oavsett frågor-

nas karaktär, kopplade informanterna sina berättelser till frågor som fanns

utanför arbetsplatserna, såsom familj och familjerelationer, framtid, upple-

velser av rasism i vardagen och liknande.

Jag vill understryka att spännvidden i samtalen med mina informanter hade

som syfte att ifrågasätta idén om att arbetet i dagens samhälle har förlorat sin

relevans för identitetsskapande. Genom människors allvar och skratt lärde jag

mig förstå att arbete inte enbart är ett av de mest känslomässiga och laddade

ämnen man kan prata om, utan också ett ämne som öppnar upp för andra

samtal om kön och könsrelationer, om världen och framtiden. Det är viktigt,

som sociologen Kristina Abiala betonar i avhandlingen Säljande samspel: en

sociologisk studie av privat servicearbete (Abiala ), att se att det finns olika

former av servicearbete som, både i sitt innehåll och i sin produktion, skiljer
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sig åt. Det arbete som analyseras i denna avhandling utgör endast en begrän-

sad del av ett mycket mer omfattande område av servicearbete.

Studiens centrala empiriska material är  djupintervjuer med anställda

inom hotell- och restaurangbranschen. Detta material har kompletterats

med insändarsidorna i Hotellrevyn, Hotell- och restaurangfackets medlems-

tidning, från  till . Tonvikten i min analys ligger på informanternas

kunskap om sitt arbete och sina arbetsvillkor och deras gemensamma erfa-

renheter av branschen.

Att komma in i fältet

Hur man väljer att närma sig ett ”fält” är på många sätt en reflektion av de

perspektiv forskaren vill lyfta fram. Jag har valt att närma mig fältet via fack-

föreningsrörelsen, främst Hotell- och restaurangfacket (HRF), samt genom

SAC Syndikalisterna.62 Jag valde att gå via fackföreningsrörelsen då jag iden-

tifierar fackföreningsrörelsen som en politisk aktör som är bärare av erfaren-

heter och kunskap kring de forskningsområden som denna avhandling

berör. Det var också viktigt för mig att inkludera fackligt aktiva bland mina

informanter i syfte att ifrågasätta hegemoniska representationer av männis-

kor i servicesektorn som passiva och oorganiserade. Den första kontakten

med informanterna fick jag via Hotell- och restaurangfacket i Malmö. Då jag

valt att placera min studie i Malmö kontaktade jag HRF i Malmö, där konto-

ret för Skåne Avdelning  finns, och presenterade mitt projekt för de anställ-

da ombudsmännen. Efter samtal med ombudsmännen bjöd en av dem in

mig på en facklig helgkurs för förtroendevalda. På kursen träffade jag tre av

informanterna. Dessa tre introducerade mig för andra fackligt aktiva anställ-

da och för sina arbetskamrater. En av informanterna, Maja, är medlem i SAC

Syndikalisterna. Jag fick kontakt med henne via en bekant. Jag fick kontakt

med  av informanterna via facket. Även om jag ville att majoriteten av

informanterna skulle var fackligt aktiva, ville jag också intervjua människor

som jag inte fick kontakt med via facket. Via personliga kontakter träffade jag

nio av informanterna, av dessa var två medlemmar i facket.

Förutom helgkursen för förtroendevalda i början av materialinsamlingen

deltog jag vid två olika fackklubbars årsmöten som informanterna bjöd in

mig till. Jag var också med på en kurs för nya medlemmar, efter att ha tillfrå-

gat de kursansvariga. Jag närvarade också vid HRF:s kongress - maj .
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Jag har utöver detta intervjuat två ombudsmän vid HRF Malmö/Skåne samt

den dåvarande ordföranden för HRF centralt, Birgitta Kihlberg, som tillträ-

de som ordförande  och avgick på kongressen .

Dessa intervjuer finns inte med i avhandlingen, men de utgör en viktig

kunskapsingång till intervjuerna som genomfördes med de anställda.

Informanterna

Studiens grundläggande material utgörs av  djupintervjuer med hotell-

och restauranganställda. Valet av informanter är inte representativt i den

meningen att det speglar hotell- och restaurangbranschen i sin helhet utan

det speglar de intresseområden som jag valt att analysera i avhandlingen.

Urvalet av informanter gjordes i ett första skede genom mitt fokus på fackligt

aktiva, två andra urval har gjorts utifrån för denna avhandling viktiga frågor.

För det första ville jag belysa hur mötet med kunderna och kundernas före-

ställningar om de anställda på olika sätt påverkar hur servicearbete görs och

vilka villkor de anställda arbetar under. Jag valde därför att begränsa inter-

vjuerna till grupper som i sitt dagliga arbete interagerar med kunder. Det

visade sig att detta var en stor grupp anställda, så jag valde därför att avgrän-

sa materialet till de anställda som på ett eller annat sätt serverar kunder, som

servitriser, servitörer, bartenders och kallskänkor. En av informanterna,

Mariano, arbetar som kock men hans arbete är synligt för kunderna vilket

innebär att han hela tiden har kontakt med kunderna, samt att han ofta utför

andra arbetsuppgifter då det finns en permanent underbemanning på

arbetsplatsen.63 För det andra vill jag analysera hur intersektionen mellan

olika maktordningar, med tonvikten på rasism och sexism, formar arbets-

processen. När jag har ”valt” informanter har jag därför valt fler kvinnor än

män, och fler informanter som inte är födda i Sverige, eller har föräldrar som

är födda utomlands. Nu följer en kort presentation av informanterna (se bila-

ga för en mer omfattande orientering).

Av informanterna är  kvinnor och sex män. Hotell- och restaurangbran-

schen brukar beskrivas som kvinnodominerad, men den kan i jämförelse med

andra branscher sägas vara relativt ”jämställd”. I analysen av kön och könsrela-

tioner utgår jag från den postkoloniala forskaren Evelyn Nakano Glenns för-

ståelse av kön: ”If one accepts gender as a variable, then one must acknowledge

that it is never fixed, but continually constituted and reconstituted” (:).
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Tonvikten i min analys ligger på de varierade former av maskuliniteter

och femininiteter som speglas i mitt material snarare än på en analys av skill-

nader mellan kvinnor och män.

Majoriteten av de som arbetar är mellan  och  år. Branschen är som,

jag skrev tidigare, en ”ung” bransch. Nio informanter är mellan  och  år.

Fyra är mellan  och  år, tre är mellan  och  år och två är mellan 

och . Två av informanterna är mellan  och  år, en mellan  och , en

mellan  och , och de två sista är över  år.

Femton av informanterna har migrerat till Sverige eller har föräldrar som

har migrerat, tio av dessa kom till Sverige som små eller har fötts i Sverige.

De är födda, uppvuxna och utbildade i Sverige eller kom till Sverige när de

var unga. (Knocke och Hertzberg ). Kategorin ”invandrare” (blatte,

svartskalle) används av informanterna inte enbart i beskrivande syfte (det

vill säga för att informera om att deras föräldrar eller de själva har migrerat)

utan även för att synliggöra olika samhälleliga positioner gentemot de män-

niskor som uppfattas som ”svenskar”.

Även om informanternas bakgrund identifieras, konceptualiserar jag

informanternas etniska bakgrund inom ramen för de nya former av etni-

citet som kännetecknas av hybriditet och transetniska identifikationer

(Ålund ).

Det finns en rad utbildningar inom hotell- och restaurangbranschen både

på gymnasial- och högskolenivå.64 På gymnasienivå finns Hotell- och restau-

rangprogrammet som är en treårig yrkesutbildning. Man kan välja två

huvudinriktningar: Hotell och turism, eller restaurang och måltidsservice

(inriktning mot varmt respektive kallt kök eller servering). De i denna studie

som har utbildning, med undantag för Omar, har utbildning på gymnasieni-

vå. Omar har gått en privat bartenderutbildning. En av informanterna, Jean-

ette, har utbildat sig på livsmedelteknisklinje. Av informanterna är det nio

som har utbildning inom hotell- och restaurangyrken, som till exempel kock

eller serveringspersonal, samt Omar som har bartenderutbildning. Även om

inte alla informanter har yrkesutbildning har jag valt att använda yrkesbe-

teckningar för samtliga. Dels för att informanterna även om de inte har en

utbildning har jobbat länge inom branschen, och dels för att även de som

inte har utbildning utför ett arbete som jag uppfattar liknar till exempel ser-

vitrisernas arbeten.
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Sex av informanterna har tillsvidareanställningar (men det betyder inte att

de jobbar heltid), och  har tidsbegränsade anställningar. Av dessa har en ett

vikariat och en har ingen formell anställning, de övriga jobbar extra vid behov.

Två viktiga avgränsningar har gjorts i valet av material. Ingen av infor-

manterna arbetar på familjeföretag, även om dessa utgör en omfattande del

av restaurangbranschen. Vidare har alla som intervjuats uppehållstillstånd i

Sverige (Sager ). Att analysera arbetsprocessen inom ramen för dessa

arbetsmarknadspositioner skulle kräva delvis andra teoretiska verktyg som

ligger utanför ramen för min studie. Detta betyder inte att arbetsvillkoren

alltid behöver skilja sig åt, tvärtom kan ett arbetsprocessperspektiv belysa de

likheter och skillnader som finns beroende på till exempel kopplingen

mellan familjeband och arbetsgivarens roll, eller mellan former av motstånd

och medborgarstatus.

Intervjuerna

Det är intervjuerna med informanterna som är studiens bärande empiriska

material. Fokus i intervjuerna har lagts på hur arbetet utförs och hur arbets-

villkoren påverkas av till exempel anställningsformer och kunder. Intervju-

erna varade mellan en och en halv och två timmar. Några av frågorna som

finns i mallen idag kom till efter de första intervjuerna där informanterna

talade om arenor som jag anser vara intressanta att utveckla vidare. Det finns

också frågor som inte blev synliga i texten förrän i slutet av mitt avhand-

lingsarbete, till exempel den roll som ålder spelar för formandet av arbets-

villkoren och för förväntningarna på hur servicearbetet skulle utföras. För

min del var frågan om ålder marginell när jag började min studie. Under

processens gång visade sig ålder (Eriksson ) vara relevant både i förhål-

lande till arbetsvillkor och vid intervjusituationerna. Med de yngre infor-

manterna upplevde jag att samtalet ofta utgick från att jag, trots min roll som

forskare, hade upplevt liknande situationer som informanterna, eller att vi

delade åsikter, till exempel att ”det är tråkigt att alla fackligt aktiva alltid skall

ha fula kläder på sig”, eller att ”fulla män är jobbiga att ha att göra med”. Jag

tror att det faktum att jag är jämngammal med många av informanterna ska-

par en känsla av att vi symboliskt och kulturellt delar referensramar. I många

av intervjuerna, speciellt med de äldre svenska kvinnorna och männen, upp-

levde jag tvärtom, att de identifierade mig som en forskare som skulle skriva
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om branschen och att det därför var viktigt att lyfta upp de frågor som HRF

anser är centrala och slå hål på de myter som finns både om branschen (till

exempel att alla företag är dåliga) och om de anställda inom branschen.

Vid två tillfällen intervjuade jag samma person två gånger, då intervjuerna

av olika anledningar fick avbrytas. Två av intervjuerna kom på grund av tek-

niska problem inte att fastna på band, vid dessa tillfällen gjorde jag anteck-

ningar som jag sedan renskrivit. Jag har transkriberat intervjuerna och

utifrån mina teoretiska intressen kring hur servicearbete görs sökt efter

teman. Tematiseringen av materialet har vuxit fram i en dialog mellan teoretis-

ka utgångspunkter, mitt skapande av materialet och intervjuerna. Empirin

kom i sin tur att leda in mig på nya områden som jag från början inte kunnat

se enbart med hjälp av teorin, vilket i sin tur ledde mig vidare till nya teoretis-

ka fält. Berättelserna har inte triangulerats i syfte att konstatera sanningshalten

i informanternas ord, utan tolkats som former för situerad kunskap.

De intervjuer som jag har skrattat mest åt, men som också har gjort mig

mest arg och spelat en viktig roll i att ”trigga” mig att skriva denna avhand-

ling, är de intervjuer jag gjorde med unga som, i likhet med mig, inte är

födda i Sverige, eller som inte har svenska föräldrar. Många av dessa infor-

manter har erfarenheter som skiljer sig från mina, som till exempel erfaren-

heten av att arbeta inom ett serviceyrke. Vi delar samtidigt vissa erfarenheter,

vilket framgick i intervjuerna. Några av intervjuerna gjordes på spanska. I de

här intervjuerna kom språket att knyta oss samman och skapa en gemenskap

som kanske inte alltid var erfarenhetsmässig, till exempel i relation till arbe-

te. Jag har skrattat så att jag gråtit över berättelserna i intervjuerna då en

humor väl insvept i ilska ofta vart central i berättandet om upplevelser av

rasism och hur rasismen påverkar vardagslivet. Dessa möten har varit en vik-

tig drivkraft i skrivandet av denna avhandling.

För mig har det varit viktigt att tydligt synliggöra mina politiska/teore-

tiska val för att på så sätt kunna belysa genom vilken arbetsprocess jag ana-

lyserat mitt material. Jag har också valt att vara ”generös” med mina inter-

vjucitat och med mitt empiriska material så att andra läsningar kan vara

möjliga. Jag har valt att reflektera över min interaktion med informanterna

invävt i analysen med syfte att erbjuda en bredare kontext för förståelsen av

samtalen. Jag har speciellt reflekterat över frågor som gäller informanter-

nas reaktioner till vissa frågor (som till exempel frågor rörande sexuella
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trakasserier) där informanterna reagerar mot hegemoniska diskurser som

gör människor inom branschen till offer. Jag har också problematiserat de

samtal där informanternas svar förbryllat mig eller har ifrågasatt mina

egna bilder av de anställda, eller mina egna förutfattade meningar om vad

fritiden och hemmet är.

Den feministiska debatten om kvalitativ forskning (Abu-Lughod )

har följt mig under forskningsprocessen och hjälpt mig i mitt möte med

människor i deras vardag. Många gånger under intervjuerna har jag känt ris-

ken av ”stealing women´s words” (Opie ), och ibland har jag haft en del

svårigheter när mina egna (feministiska) värderingar kolliderar med infor-

manternas världsbild (Wilkinson och Kitzinger ). Jag har redan diskute-

rat hur att tala om arbete visade sig vara en intressant ingång för att prata om

allt annat, från personliga problem till framtidsdrömmar. Min forsknings-

process ifrågasätter antaganden om att tala om arbete skulle vara en mindre

känslig fråga än att tala om exempelvis sex och sexualitet. Min forsknings-

process ställer också etiska frågor vad gäller min acceptans (med syfte att

skydda informanterna och att överhuvudtaget möjliggöra intervjuer) av

arbetsgivarens beslut vad gäller forskares närvaro på arbetsplatser.

Informanternas namn och arbetsplatser är anonymiserade. Några av

namnen har valts efter att informanterna har tillfrågats vilka namn de vill ha,

annars har informanterna getts namn efter människor jag känner eller beun-

drar (eller båda). Då studien är avgränsad till Malmö har det varit viktigt att

informanterna inte skall kunna kopplas till enskilda arbetsplatser, framför-

allt då informanterna i flera fall är tveksamma till vad deras chefer skulle säga

om att de deltog i undersökningen. Tveksamheten visar den osäkerhet som

råder inom branschen, och fångar också hur känsligt det är att diskutera frå-

gor om arbete.

Jag tillfrågade informanterna om de ville se intervjuerna efter att de trans-

kriberats och diskutera citaten som valdes, men de flesta var inte intresserade

även om några sa att de skulle göra det om det verkligen behövdes. Jag upple-

ver att de generöst delade sin begränsade fritid med mig och att be dem läsa

transkribering och citat skulle innebära skapa mer obetalt arbete. Däremot var

de flesta (nästan alla) intresserade av slutprodukten: ”du måste komma tillba-

ka och visa vad du har gjort” sa de ofta. Jag skall försöka hålla mitt löfte och

presentera mina resultat på en del fackliga möten och workshops.
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Tid och plats

Betydelsen av tid och plats har på olika sätt kommit att bli ett centralt tema

för avhandlingen. Detta blir inte minst tydligt i relation till insamlandet av

material. Endast tre av informanterna i denna avhandling är intervjuade på

sin arbetsplats, vilket innebär att de genomför intervjun på arbetstid. Flerta-

let av informanterna är intervjuade på sin fritid utan betalning. Dessa inter-

vjuer genomfördes ofta på kaféer.

Flera av informanterna ville inte bli intervjuade på sina arbetsplatser för

att de inte ville att deras arbetsgivare skulle titta på, eller för att de upplevde

att de blev stressade. Vid flera tillfällen ändrades tiden för intervjuerna i sista

stund då informanterna blev inkallade till arbetet. Dessa omständigheter

speglar såväl vilka maktrelationer som finns i forskningsprocessen (Vem får

betalt för vad? Vem är flexibel på vems bekostnad?) som hur centralt tid och

plats är i organiserandet av arbetsprocessen. Det skapar olika situationer att

intervjua människor som har tillsvidareanställningar och arbetar på arbets-

platser där arbetsgivarna har gett sin tillåtelse till intervjun, jämfört med att

intervjua människor som har tidsbegränsade anställningar och av olika

anledningar inte vill att intervjun genomförs på arbetsplatsen. Var jag

genomför intervjun, om det är jag eller informanten som flyttar på sig är

tids- och platsdimensioner som på olika sätt påverkar själva intervjusituatio-

nen och därmed också materialet som produceras.

Ett exempel på platsens roll i skapandet av forskningsprocessen är en

intervju med en informant som jag genomförde på hennes arbetsplats. Jag

genomförde intervjun medan hon arbetade vilket innebar att såväl kunder

som andra anställda var ständigt närvarande. Vid flera tillfällen bad hon

andra anställda kommentera vad de tyckte, och kommenterade sedan vad

hon själv tyckte om sina kollegors kommentarer. Detta var en av mina första

intervjuer och den gjorde mig uppmärksam på hur relationerna till andra

anställda är centrala i arbetsprocessen.

Även när jag inte genomförde intervjuerna på arbetsplatserna besökte

jag informanternas arbetsplatser som kund, minst två gånger under forsk-

ningsprocessen. Den formen av (passiv) deltagande observation visade sig

lärorik vad gäller min förståelse av de sammanhang som ofta outtalat fanns

i informanternas berättelser. En del hade en tendens att tala om sitt arbete

med många hänvisningar till arbetsplatsen. Informanterna upplevde min
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närvaro på deras arbetsplatser (i egenskap av kund) på olika sätt. En del

presenterade mig för andra anställda. Andra kom enbart förbi för att berät-

ta hur stressade de var och fortsatte sitt arbete. De arbetsplatser som är en

del av större arbetsplatser (till exempel hotell), har jag promenerat runt i

för att förstå kopplingen mellan informanternas arbetsplatser och helhe-

ten. Jag har också ritat upp alla arbetsplatser och genom att besöka arbets-

platsen under olika tider har jag kunnat skapa en förståelse för hur arbets-

processen skiftar under dagen (ett tema som mina informanter återkom-

mer ofta till). Även om jag inte har inkluderat deltagande observation i

analysen var besöken på informanternas arbetsplatser viktiga för att skapa

en bild av hur arbetsplatser formas.

Arbetsplatser

 fanns det   registrerade hotell och restauranger i Sverige.65 Det

finns fler anställda på restauranger än på hotell. Informanterna arbetar ofta

på mer än en arbetsplats och har mer än en arbetsuppgift. I uppdelningen

har jag utgått från de arbeten som de från början sade till mig att de hade. De

flesta av informanterna har arbetat på flera arbetsplatser med varierande

arbetsuppgifter vilket gör att intervjuerna kom att röra sig mellan olika

arbetsplatser och olika erfarenheter av arbetsprocesser. Jag har valt att inter-

vjua människor som jobbar både inom hotellverksamhet och inom restau-

rangverksamhet då det är dessa två områden som organiseras av Hotell- och

restaurangfacket. Jag har delat upp arbetsplatserna i tre olika grupper, vilket

hjälpte mig att sortera i materialet. Dessa är restaurang/bar, kafé/restaurang,

och hotell.

Restaurang/bar: Tio av informanterna arbetar på restaurang/bar. Det

fanns år    restauranger i Sverige.66 De flesta av informanterna

arbetar som servitriser och servitörer på restauranger med barer. Att jag

benämnt dessa arbetsplatser som restaurang/barer är för att de ofta fungerar

som både restauranger, till exempel på lunchen och kvällen, och som barer.

Detta är en skillnad mot det jag har valt att kalla kafé/restaurang som sällan

har alkohol och stänger tidigare. De flesta av dessa arbetsplatser har tio eller

färre anställda (då ingår kockar). Informanterna har gemensamma erfaren-

heter av att arbeta i relativt små organisationer med daglig kundkontakt,

men deras erfarenheter skiljer sig åt beroende på restaurangernas status,
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geografiska placering och antalet anställda. De anställda informanterna som

arbetar på vad jag har definierat som restaurang/bar är Tatjana, Leila, Mika,

Niina, Gonzalo, Agnes, Stina, Cecilia, Hanna och Matilda. Omar arbetar som

bartender på en bar/klubb.

Kafé/restaurang: Jag har även valt att intervjua människor som arbetar på

kaféer/restauranger där alkoholförsäljningen och kvällsförsäljningen inte är

lika omfattande. Valet gjorde jag eftersom det är yngre människor, ofta utan

utbildning inom branschen, som jobbar på dessa arbetsplatser. Jag har kal-

lat detta för servitriser/servitörer på kafé/restaurang. Statistiskt finns det inte

en speciell uppdelning i relation till kaféverksamhet men min uppfattning

är att det finns en viss skillnad i de anställdas arbetsuppgifter då informan-

terna som arbetar på dessa arbetsplatser ofta har omfattande arbetsuppgif-

ter. Att ringa in skillnaden mellan att servera och stå i köket är i detta fall

svårt eftersom de (ofta unga) kvinnliga servitriserna rör sig mellan dessa

arbetsuppgifter, även om de ofta identifierar sig som servitriser. Endast

kvinnliga informanter arbetar som serveringspersonal på kafé/restaurang,

det vill säga kaféer där det serveras mat som pajer, sallader och så vidare.

Fyra av informanterna arbetar på dessa arbetsplatser. De är: Jeanette, Susana,

Patricia och Nor.

Patricia arbetar inte på ett kafé utan på en restaurang där man endast ser-

verar lunch. En av informanterna, Mariano, arbetar som kock på en restau-

rang där kockarna har flera arbetsuppgifter och ofta befinner sig mycket

nära kunderna.

Två av informanterna, Boel och Klara, arbetar på kaféer som finns inom

ramen för en annan verksamhet än hotell och restaurang (till exempel i

varuhus). Att vara servitris på ett varuhus skiljer sig markant från de andra

två grupperna av två anledningar. Dels för att arbetet äger rum i en mer fly-

tande interaktion med andra anställda (kassörskor organiserade inom Han-

dels), dels för att arbetsvillkoren också påverkas av varuhuspolicyn för de

anställda. Claudia arbetar på en spelhall som också organiseras av HRF.

Hotell:  fanns det   registrerade hotellföretag i Sverige.67 En viktig

skillnad mot restaurangerna är att hotellen ofta är större arbetsplatser med

fler yrkesgrupper. En skillnad i relation till mitt material är att alla manliga

servitörer med undantag av en arbetar på hotell. Fyra av informanterna

arbetar som servitörer/servitriser på hotell: Carlos, Elena, Maja och Nikos.
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Sven som arbetar som bartender arbetar också på ett hotell. Det rör sig i

samtliga fall om större hotell med många anställda. Att arbeta inom en större

organisation innebär ofta att arbetet regleras centralt. Den mer intima rela-

tionen som människor beskriver är kopplad till de mindre krogarna finns

sällan på dessa hotell.

Arbetsplats Malmö

Som beskrivits i kapitel ett är denna studie lokaliserad till Malmö. De flesta

av informanterna både bor och arbetar i Malmö. Jag har valt Malmö som

centrum för min studie för att jag vill analysera hur arbetsvillkoren ser ut

inom ramen för en stad med en expanderade tjänstesektor. Att placera studi-

en i Malmö innebär att jag delar de representationer som finns kring staden,

till exempel vad gäller geografiska klassinledningar, med informanterna. Den

kunskapen tror jag är en viktig del av intervjuerna då det skapar en viss

gemensam referensram mellan oss (i egenskap av att vi är unga som bor i

Malmö). Malmö har också gett mig en platspolitisk avgränsning som i sig

varit intressant att utforska i relation till arbetsprocessen.

Informanternas erfarenheter av sitt arbete påverkas också av de diskurser

som finns om olika områden i Malmö. Under en av intervjuerna var det

också en av informanterna som frågade mig om jag brukade sitta på en bar

nära min bostad, där jag för det mesta sitter, och vara en tjänstekonsument.

Närheten gjorde det synligt att jag och mina informanter befinner oss på

olika platser i produktionen och konsumtionen av tjänsterna.

Insändare

Ytterligare ett material som jag har använt mig av är HRF:s medlemstidning

Hotellrevyns insändarsidor. Tidningen ges ut av Hotell- och restaurangfacket

och kommer ut elva gånger per år.68

Läsningen började mest som ett sätt att söka kunskap och inspiration,

men jag fastnade ofta vid insändarsidorna, som jag tycker är de mest intres-

santa då de diskuterar en rad frågor som också lyfts fram av informanterna.

Jag bestämde mig för att göra en systematisk läsning av insändarsidorna

från  till  och presenterar dem i dialog med informanternas röster

och mina egna teoretiska resonemang. Insändarsidorna ger en viss inblick i

vad som diskuteras inom ramen för en fackföreningstidning. Ramen för
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insändarsidorna är satt dels av tidningen (vad som får och inte får publice-

ras) och dels av de dominerade diskurser som finns inom fackföreningsrö-

relsen. Urvalet av insändare gjordes efter att jag tematiserat mina intervjuer

och citaten från dem har placerats i relation till intervjuerna. Insändarna har

därmed inte styrt dialogen mellan de teoretiska resonemangen och infor-

manternas berättelser. De har inte heller kritiskt granskats utifrån en diskur-

siv analys av gränsen för vad som är möjligt att säga. Tonvikten i analysen lig-

ger på informanternas berättelser vilka i sin tur har styrt mitt sökande efter

insändare. Tidningen kommer i citaten att förkortas HR.

Att arbeta utifrån en ståndpunkt

To ignore questions of methodology is to assume that knowledge comes from

nowhere allowing knowledge marks to abdicate the responsibility for their

productions and representations. (Skeggs :)

Feministiska debatter om metod och metodologi är varierande och mångsi-

diga. (Acker, m.fl. ; Haraway ; Harding ). Min utgångspunkt är

att det inte finns en feministisk metod, samtidigt som jag tar min utgångs-

punkt i den gemensamma epistemologiska kritiken mot rådande anspråk

inom vetenskap, det som Donna Haraway benämner ”the god trick of seeing

everything from nowhere” (Sandell ). Enligt Marcel Stoetzler och Nira

Yuval-Davis () skapar detta en gemensam grund för feministisk forsk-

ning. Feministiska metodologidiskussioner har synliggjort att kunskapspro-

duktionen inte handlar om neutrala, objektiva beskrivningar av ”verklighe-

ten” utan tvärtom är politiska och maktfyllda processer som skapar ”san-

ningar” och föreställningar om verkligheten.

Jag har brottats med frågan om vad mitt intervjumaterial egentligen är

och hur jag läser det. Jag har utgått från en övertygelse om att de människor

jag har intervjuat är bärare av kunskap om förhållandena inom servicearbe-

tet – det är denna kunskap som jag i dialog med teorier om servicearbete satt

i centrum för avhandlingen. Frågan är om det är möjligt att skilja på kunskap

och erfarenhet. Eftersom kunskapen delvis kommer från den specifika erfa-

renheten av att arbeta inom denna bransch är det svårt att göra det. Det jag

vill betona är den fragmenterade och ibland motsägelsefulla kunskap som
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mina informanter besitter om hur kön, sexualitet och rasism(er) är grund-

läggande för att förstå ekonomi och arbetsprocesser. För mig är informan-

terna kunskapsbärande subjekt (Esseveld ). De bär kunskap om speciel-

la arbetsvillkor och de sociala relationer som formar dessa villkor, som jag

menar är svåra att fånga på ett annat sätt.

Hos de feministiska postkoloniala ståndpunktsteoretikerna (Mohanty

) fann jag den kunskapssyn som på flera sätt tillåter mina informanter

att tala med ett flertal röster, samt tillåter mitt material att utvecklas till den

komplexa väv som det skildrar, utan att för den skull reducera den till ”san-

ningen” eller ”rena erfarenheten”.

Ståndpunktsteoretiker förenas i övertygelsen om att det är viktigt att ta

hänsyn till aktörers sociala position (Stoetzler och Yuval-Davis ). De

förenas också, skulle jag säga, i övertygelsen och i viljan att förändra. I min

studie har jag blivit inspirerad av tre bidrag som har sin grund i stånd-

punktsteorier: sociologen Dorothy Smiths () konceptualisering av var-

dagen som problematisk, den svarta feministen Patricia Hill Collins ()

syn på underordnade grupper som bärare av en privilegierad lokalisering

för att förstå förtryckande sociala relationer samt den feministiska emanci-

patoriska strävan att skapa kunskap som förändrar. Kärnan i ståndpunkts-

teoretikernas formulering grundas i ett antagande om att kvinnors position

och deras lokalisering inom ramen för reproduktion, produktion och

nationsregimer skapar en specifik förståelse och kunskap om samhället

(Hartsock ; ). Att hävda att kvinnor som grupp intar visa struktu-

rella positioner inom ramen för kapitalismen är dock inte ett antagande om

att alla kvinnor delar samma erfarenhet. Nancy Hartsock talar om en mång-

fald av perspektiv, ”concrete multiplicity” (:), som grundar sig i idén

att kunskap alltid är något som skapas socialt och kollektivt.

Sociologen Eva Christenson () utgår från Smiths förståelse av var-

dagslivet som problematiskt för att synliggöra de processer som skapar köns-

ojämlikheter när det handlar om förslitningsskador. Hon hävdar att förstå-

else av vardagsvärlden som problematisk innebär att utgå från att subjekten

formas i speciella sammanhang. Dessa sammanhang är grundläggande för

att analysera de sociala relationer som i sin tur kommer att påverka vardags-

handlingar och hur människor gör världen. Det dialektiska draget i Smiths

metodologi, hennes försök att väva ihop strukturella ramar och människors
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handlingar, är något som inspirerat mig då jag vill belysa hur sociala strukturer

formar arbetet, samtidigt som jag också vill lyfta fram hur arbetet kontinuer-

ligt görs av mina informanter. Christenson skriver:

[…] är detta [institutionell etnografi, min anm.] en strategi för att utforska de

sociala relationerna som individer skapar i och genom sina faktiska praktiker.

Avsikten är alltså att finna och synliggöra sociala processer, processer som

handlar om kön, genom att ta startpunkt i vardagslivet och undersöka hur

processerna levs. (:-)

Christenson menar att Smiths metodologi/metod är användbar för analyser

av processer där kön görs. Smiths betoning på vardagspraktiker och på erfa-

renheter hos de människor som gör dessa praktiker, har influerat mig att

utifrån människors kunskap om, och erfarenheter av, servicearbete analysera

hur servicearbete görs och för att kunna bidra till att skriva en annan politisk

ekonomi. Med Smiths egna ord:

The theoretical expansions of political economy introduced by white women

have merely rewritten the boundaries. The centre still remains, the standpoint

within ruling is stably if invisibly present. Nothing will serve but the

dissolution of objectified discourse, the decentring of standpoint and the

discovery of another consciousness of society systematically developed from

the standpoint of women of colour and exploring the relations of political

economy or sociology from a ground in that experience. (:)

Smith efterlyser (i likhet med Acker) ett teoretiserande av politisk ekonomi

utifrån de erfarenheter (i detta fall rasifierade kvinnors) som har varit

frånvarande och marginella i tidigare förståelser av hur den samhälleliga

produktionen organiseras. Smith uppmanar oss också att i analysen utgå

från de former av medvetande som utvecklas i intersektionen mellan klass,

kön, sexualitet och ”ras”, och hur dessa kan utmana maktens diskurs om

politisk ekonomi.

Ståndpunktsteoretikers förståelse av kunskap har kritiskt granskats av

både poststrukturalistiska och postmoderna författare (Flax ). De har

problematiserat ståndpunktsteorins tendens att skapa essentialiserade och
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fixerade grupper (kvinnor, rasifierade grupper, homosexuella) och därmed

också en tendens att osynliggöra skiftande och motstridiga erfarenheter

bland dessa grupper. De har lyft fram risken att tala för och (i talet) homoge-

nisera dessa grupper (Lemert , Maynard ). Ståndpunktsteori har

utvecklats och förändrats, tack vara den kritik som förts fram av poststruk-

turalistiska och postmoderna genusforskare. En central kritik som Susan

Hekman betonar handlar om perspektivets svårighet att förhålla sig till san-

ningsanspråk (Hekman ). Hekmans kritik har bemötts av Dorothy

Smith (), Patricia Hill Collins (), Nancy Harstock () och Sandra

Harding () som enligt min mening visar på ståndpunktsteorins utveckling

och förvandling genom en fruktbar dialog med poststrukturalistiska ansatser.

Sandra Harding skriver:

[…] poststructural approaches have been especially helpful in enabling

standpoint theories systematically to examine critically pluralities of power

relations, of the sort indicated in the earlier discussion of gender as shaped by

class, race and other historical cultural forces and how these are disseminated

through ”discourses” that are both structural and symbolic. (:)

Även om jag delar många av de kritiska anmärkningarna som riktas mot

ståndpunktsteoretiker menar jag att det är en feministisk metodologisk och

politisk tradition som ger nya perspektiv och ny kunskap om bland annat

dagens ekonomiska system, genom tonvikten på att teoretisera utifrån män-

niskors vardagserfarenheter. Ståndpunktsteoretikers fokus på vardagsprakti-

ker, utifrån hur grupper som har varit marginella gör vardagen, är en bra

utgångspunkt för min studie i närmandet av hur arbetsprocessen görs och

vilka ojämlikheter som den formas genom.

Nira Yuval Davis och Marcel Stoetzler utvecklar denna diskussion genom

att föra in det imaginära (imagination) som en viktig skapare av kunskap

och erfarenhet. De skriver:

[…] we have in the ”imagination” a category that is simultaneously a category

of epistemology and society, one that links knowledge to social agency and

(social as corporeal) experience. (Davis & Stoetzler :)
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Sociologen Sara Elden () hävdar att även om den poststrukturalistiska

kritiken är bärare av viktiga metodologiska frågeställningar och utmaningar,

riskerar perspektivet att frånta de människor som till exempel intervjuas för-

mågan till handling. Hon skriver

Dessutom, trots att den i teorin avskaffat subjektet erkänner diskursanalysen,

genom att bara ge forskarens tolkning utrymme, implicit forskarens förmåga

att vara ett aktivt reflekterande subjekt, medan den låter andra röster vara

tysta. (Elden :)

Influensen av ett poststrukturalistiskt metodologiskt tänkande är närva-

rande i min studie i förståelsen av effekter av diskursiva representationer om

”ras”/etnicitet i informanternas liv (och i mitt eget). Det poststrukturalistis-

ka perspektivet erbjuder analytiska redskap för att ifrågasätta den stabilitet

och normalitet genom vilken maktens diskurser interpellerar människor,

något som är centralt för att analysera hur till exempel förändringar i arbets-

livet beskrivs i rasifierade termer. Samtidigt har jag uppfattningen, i likhet

med Elden, att mitt material blir begränsat (och begränsande) om det skall

tolkas enbart i diskursiva termer. Jag vill behålla och bejaka den mångfald

genom vilken människor skapar (och förändrar) det sociala livet. Jag har

svårt att läsa och tolka informanternas berättelser inom ramen för redan fix-

erade diskurser. Jag har försökt att förmedla hur de talar tillsammans med,

mot, genom och ibland utanför maktdiskurserna.

En viktig orsak till varför jag har valt att placera min studie i dialog med

feministiska ståndpunktsteoretiker är perspektivets betoning på en emanci-

patorisk kunskapsproduktion. Jag vill i denna avhandling placera mig inom

ramen för en tradition där kunskapsproduktionen syftar till att ifrågasätta

(och att förändra) maktens diskurser om kön, klass, sexualitet och

”ras”/etnicitet. Jag vill gärna skriva in min avhandling i en emancipatorisk

forskningstradition som genom analyser och teoretiserande kring orättvisor

och makt försöker bidra till synliggörandet av ojämlikheter, och därmed

också bidra till att dessa ojämlikheter kan förändras.

Garanterar genusvetenskapliga reflektioner om maktrelationer i forsk-

ningsprocesser, samt en genusvetenskaplig förståelseram, kritisk forsk-

ning? Jag uppfattar att det finns ett (ofta outtalat) antagande om att det
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genusvetenskapliga fältet per definition, genom dess ifrågasättande av kön

och könsrelationer och dess metodologiska reflektioner, skapar kritisk forsk-

ning. Det har enligt min mening funnits en (för optimistisk) överbetoning

på forskarens egen förmåga att skapa radikal forskning bortom de samhälle-

liga kontexter och praktiker som reglerar både forskning (även genusveten-

skaplig forskning) och våra liv som forskare. I texten ”’Scouting parties and

bold detachments’ – towards a postcapitalist feminism” skriver sociologen

Hester Eisenstein: ”Feminism in its organized forms has turned out to be all

too compatible with the expansion of an increasingly unjust and dangerous

corporate capitalist system” (:). Huruvida Eisenstein har rätt eller fel

vill jag inte diskutera här, men hon reser den intressanta frågan om genus-

forskningens visioner är möjliga att inkludera inom ramen för ett sådant

ekonomiskt system. Kan det vara så att vi som genusforskare producerar

forskning som, trots emancipatoriska uttalanden, bidrar till en legitimering

av ojämlikheter, där talet om det emancipatoriska vävs in i den akademiska

marknaden? Vad menar vi (som genusforskare) när vi talar om emancipato-

risk eller kritisk forskning?

Det är enligt min mening i erkännandet och bejakandet av feminism(er)

som social rörelse, i dess varierande och motsägelsefulla försök att politisera

kön och sexualitet (Eduards ), som genusvetenskapliga analyser hämtar

sin styrka och originalitet. Frågeställningen till studien har vuxit fram

genom den kollektiva kunskapsproduktion som äger rum i de sociala

rörelser som har format mig under skrivandets gång: den feministiska, den

antirasistiska och vänsterrörelsen. Jag tar min utgångspunkt i Chandra

Mohanty som hävdar att kapitalismen i grunden är oförenlig med feminis-

mens visioner om social och ekonomisk rättvisa och argumenterar för nöd-

vändigheten av att utveckla en kritik av kapitalismens verkningar samt hur

dessa naturaliseras genom nyliberal ideologi ().

Syftet med studien är inte att skapa, med Haraways ord, en ”view from

nowhere” (Haraway ), utan studien har en teoretisk (och politisk) ton-

vikt på hur ett arbetarklassyrke bekönas och rasifieras. Jag hoppas att den

situerade kunskap som mitt samtal med informanterna skapar kan bidra till

att ställa andra frågor som kan ha marginaliserats av mina teoretiska (och

politiska) val. Jag vill se studien som en del av en vetenskaplig produktion

som tillsammans med andra texter och sociala rörelser bidrar både till kritik
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av de nuvarande ojämlikheterna och till en vision om andra former för orga-

nisering av våra liv. Jag ser studien som en del av en tradition som inte fixe-

rar och essentialiserar genusvetenskapen som a priori kritisk forskning, utan

som kontinuerligt ifrågasätter vad jag som genusforskare riskerar att tro är

naturligt, rätt och normalt.

 



Hade jag slutat hade jag saknat jobbet. Alltså vissa delar av jobbet. Jag hade

nog saknat en del av dom gamla tanterna här också. Jag är jätteglad för dom

allihop, kunderna, även arbetskamraterna. Men det är nog för att jag tycker

om människor. Först sitter jag och gnäller över att dom inte gör sitt jobb, och

att jag har för mycket jobb, sen sitter jag och säger att jag tycker om dem, men

det är sant, det stämmer. Det är som min son. Jag älskar min son, men han

hittar på grejer så jag skulle kunna…

I början av mitt avhandlingsskrivande var själva servicearbetet i sig inte

något som intresserade mig speciellt, jag var mer fokuserad på att analysera

kopplingen mellan expansionen av servicesektorn och växande ojämlikhe-

ter i samhället. Det var mötet med informanterna som väckte mitt intresse

för servicearbetet i sig. Informanternas beskrivningar av arbetsvillkoren fick

mig att vända blicken mot den specificitet som servicearbete är bärare av.

Beskrivningarna är såväl rika som heterogena och fångar det komplexa nät-

verk som servicearbetet formas i. I detta kapitel kommer jag att diskutera

hur informanterna talar om servicearbetet mer generellt och vad de anser

krävs för att göra ett bra servicearbete mer specifikt. Jag kommer också att

beröra den spänning som finns i mitt material mellan å ena sidan yrkes-

stolthet och å andra sidan omständigheter som försvårar möjligheterna att

genomföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Denna spänning kan vara

orsaken till att materialet har så många bottnar, för även om många av

Kapitel 6
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informanterna tycker om sitt arbete försvåras arbetet av de omständigheter

som de tvingas utföra arbetet under. Det är inte ovanligt att jag, som i cita-

tet ovan, i intervjuerna kan höra om de problem som finns på arbetsplatsen

till exempel i relationen till kunder och kollegor, samtidigt som Klara i detta

fall avslutar med att säga att hon skulle sakna både sina kollegor och sitt

arbete om hon skulle tvingas sluta.

Servicearbete: som medfödd kunskap

På frågan om vad som krävs för att man skall kunna arbeta inom branschen

svarar de flesta informanterna att man måste vara social. Boel är i -års

åldern. Hon jobbar på ett kafé/restaurang som finns inom en annan affärs-

verksamhet. Hon serverar, står vid kassan och arbetar bakom disken. De är

många som arbetar på hennes arbetsplats. Arbetet tycker hon är roligt men

stressigt. Boel har arbetat inom hotell- och restaurangbranschen i över  år,

framförallt som servitris. Hon har en tillsvidareanställning och har jobbat på

sin nuvarande arbetsplats i flera år. Hon sammanfattar vad som krävs för att

överleva i branschen med dessa ord:

Du måste vara trevlig, serviceinriktad, slittålig, stresstålig. Utan dom

egenskaperna så tror jag inte att man klara sig länge, för då blir man förstörd.

Flera av informanterna beskriver i likhet med Boel det som krävs för att

kunna arbeta inom branschen i termer av egenskaper snarare än kunskap.

Andra egenskaper som lyfts fram är att kunna ”ta folk” och trivas med män-

niskor. Boel fortsätter:

Du måste tycka om att det går fort ibland, och kunna hantera människor, det

är det viktigaste, att du kan ta folk, det är inte något man kan lära sig.

Dessa egenskaper beskrivs sällan som något man tillgodogjort sig under sitt

arbete eller i sin utbildning, utan de beskrivs snarare som naturliga egenska-

per som människor antingen har eller saknar, som Boel uttrycker det är detta

”inte något man kan lära sig”. Claudia beskriver vad som krävs för att arbeta

inom branschen med liknande ord:

 



Jag tror att man måste kunna ha en massa bollar i luften utan att bli stressad,

man ska vara lugn, men effektiv, om du förstår vad jag menar. Man kan inte

börja skrika på kunder för att det blir stressigt. Det är viktigt.

Claudia arbetar idag i en spelhall. När hon först kom till Sverige började hon

arbeta som städare och sedan som servitris, något hon nu gjort under många

år. Hon jobbade även inom industrin men tyckte inte att det var något för

henne eftersom hon föredrar att arbeta med människor. Claudia beskriver i

likhet med Boel i viss utsträckning de kunskaper som krävs som personliga

egenskaper. Ruth Buchanan visar i Lives on the line: Low Wage Work in the

Teleservice economy (), en studie av anställda inom teleservicen, att det

är endast vissa gruppers sociala kompetens och flexibilitet som definieras

som något av värde medan andra gruppers yrkeskunskap, som till exempel

hotell- och restauranganställdas definieras som naturliga egenskaper.69 Detta

innebär ett osynliggörande av den kompetens som finns hos de anställda. Att

kunna ha många bollar i luften, vara flexibel, stresstålig och vara socialt kom-

petent definieras sällan som kunskap när det gäller lågbetalda kvinnodomi-

nerade arbeten. Ofta beskrivs det som något privat och naturligt, men det

uppvärderas och premieras inom andra yrkesgrupper. Enligt Buchanan

beror detta på att lågbetalt servicearbete görs av kvinnor. Sociologerna Kris-

tina Abiala och Göran Ahrnes studie om arbetsvillkoren för en rad olika ser-

viceanställda bekräftar mina informanters förståelse av vad hur den ideala

serviceanställde är. De skriver att de serviceanställda skall:

Tycka om att ge service och helst ha den förmågan innan han/hon börjar sin

anställning. Den personen som träder fram ur beskrivningarna är mogen,

positiv, humoristisk, problemlösande, relationsinriktad, allmänbildad med

representativt utseende och nystruken uniform. (Abiala och Ahrne :)

En förklaring till detta ”egenskapliggörande” av yrkeskunskaper kan vara att

servicearbete beskrivs som en förlängning av hushållsarbete (Guerrier och

Adib ). Informanterna liknar ofta sitt arbete vid det arbete som de gör

hemma. Carlos är i -års åldern, han arbetar som servitör under frukosten på

ett hotell. Hotellet är ett stort multinationellt hotell vilket innebär att de är

många anställda inom en rad olika arbetsområden. Innan han kom till hotellet
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hade Carlos arbetat på olika restauranger både som städare, diskare och i ser-

veringen. Han fick jobbet på hotellet via en kontakt. Först jobbade han extra

vid behov men har nu ett vikariat. Han beskriver sitt arbete med följande ord:

Servera, ta hand om gästerna, att de ska må bra. Det är roligt med kontakten

med övriga människor. Med mat och dryck. Pyssla om. Folk kanske är på

semester och då ska de ha en upplevelse. Hemma så diskar man och lagar mat.

Och nu är det någon annan som ska ta hand om en. Och det ger mig mycket, jag

har aldrig tänkt ”nej jag vill inte servera”. Nej, jag tycker det är ett jättebra yrke.

Carlos liknar det arbete han utför vid det arbete människor gör i sina hem. En

av orsakerna till varför han tycker om sitt arbete är just att människor får njuta

av att slippa göra hemarbete. Att likna sitt arbete vid en expansion av hemar-

betet kan tolkas på två sätt. Å ena sidan kan det reproducera bilden av service-

arbetet som ett arbete utan krav på kunskaper och arbetslivserfarenheter, å

andra sidan kan det synliggöra vilket omfattande arbete som utförs i hemmet

och behovet av att slippa det. Att branschen är rolig kopplar bland annat Boel

till att man lär sig saker som man kan ha användning av i hemarbetet:

Först och främst så tror jag att det beror på att det är en rolig bransch att jobba

i, man träffar ju mycket människor, man lär sig, det har ju med hushåll att

göra också, man lagar mat, man hittar på en massa nya rätter hela tiden, det är

ju roligt, det är en rolig bransch.

Det roliga kopplas här samma med att kunskaper från lönearbetet kan över-

föras till hemarbetet. Att tala om servicearbete som hemarbete riskerar att

förstärka bilden av servicearbete som ett arbete som inte kräver kunskap

och erfarenhet samt att det är lämpat för kvinnor som redan utför större

delen av hemarbetet. Claudia beskriver varför hon tycker att det är en bra

bransch att jobba i:

I grunden är det inte så stor skillnad mellan det jag gör här och det jag gör

hemma, jag lagar mat och sen serverar jag den, och diskar och till skillnad från

att göra det hemma så äter kunderna upp utan att bråka.
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Jag lyssnar på bandet och hör hur både Claudia och jag skrattar, att beskriva

sitt arbete som bättre än arbetet som äger rum i hushållen och kunderna

som mer tacksamma än barnen känns som ett uttalande som ifrågasätter

den dominerande bilden av att kvinnor uppskattar hemarbetet mer än vad

de uppskattar sitt arbete. Uttalandet kan tolkas som att känsloarbetet i hem-

met är mer omfattande än känsloarbete i det (betalda) arbetet. Enligt den

feministiska kulturgeografen Doreen Massey upprätthålls dikotomin

mellan det privata och det offentliga genom att vissa rum kodas som femi-

nina respektive maskulina och därmed legitimeras mäns starkare position i

det offentliga (Massey ). Författaren menar att uppdelningen mellan en

privat och en offentlig sfär bygger på idén om att det privata är organiserat

enligt familjens principer och det offentliga enligt marknadens. Detta leder

enligt Massey till att många av de platser som befinner sig mellan det offent-

liga och privata försvinner, samtidigt som kopplingen mellan de båda sfä-

rerna förblir osynlig.

En analys av servicearbetet kan synliggöra hur såväl familj som marknad

styrs av liknande premisser och visa på länkarna mellan det som uppfattas

som privat respektive offentligt. Att luckra upp dikotomin skulle innebära

att den kunskap som överförs mellan de olika platserna inte osynliggörs

och reduceras till medfödda egenskaper. En annan förmåga som informan-

terna menar är viktig att ha är att kunna ge omsorg, i likhet med den man

ger i en familj.

Servicearbete: som omsorgsarbete

Kristina Abiala utforskar i avhandlingen Säljande Samspel – en sociologisk

studie av privat servicearbete () de speciella villkor som privata service-

arbetare har. En av hennes viktiga slutsatser är att det finns en mångfald av

såväl organisatoriska som känslomässiga aspekter som formar servicearbetet

och dess arbetsvillkor. Författaren identifierar i sitt material fyra olika kate-

gorier av serviceanställda utifrån skillnader i samspelets betydelse och för-

säljningens karaktär.70 De flesta av informanterna i denna studie faller in

under Abialas kategori personlig service. Enligt henne karakteriseras dessa

arbeten av att det är viktigt att fånga kundens smak och ge en personlig ser-

vice, såsom till exempel servitriser, receptionister och frisörer gör. Denna

grupp utgörs i Abialas enkätsvar av unga kvinnor och till skillnad från gruppen
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hon kallar för arbete först och kunden sen, som ofta är experter på ett område,

tror många att de anställdes för sin personlighet, snarare än för att de till

exempel hade någon form av expertkunskap. Det är en grupp som har

många möten med kunder, och som i större utsträckning än andra upplever

att de måste hålla en mask i relation till sina kunder, speciellt de som jobbar

som servitriser.

Abiala () betonar att servicearbetets karaktär formas av vilken vara

som säljs och vilka kunderna är. Det påverkas även, som informanten Klara

beskriver, av vilken arbetsplats människor befinner sig på. Klara är i -års

åldern och började arbeta vid en spelhall när hon var sexton år. Då var hon

trött på skolan och flyttade hemifrån samma dag som hon fick arbete. Hon

jobbade sedan på restauranger med catering och på båtar. Nu arbetar hon i

likhet med Boel på ett kafé som bedrivs inom ramen för en annan affärs-

verksamhet. Till skillnad från Boel, som arbetar med flera andra på ett

kafé/restaurang, står Klara själv i kaféet, men hennes kollegor finns alltid i

närheten och hon kan se dem genom en stor glasruta. Vid flera tillfällen

under intervjun kommer de in och pratar med henne. Hon har en tills-

vidareanställning och beskriver sitt arbete med dessa ord:

P: Vad skulle du säga kännetecknar just den här branschen om man jämför med

andra jobb?

Jag har jobbat i nästan tolv år nu. Vad som kännetecknar, det beror nog på var

man jobbar. Till exempel har jag jobbat på en kvarterskrog, där är det mycket

stamgäster, mycket psykologi och mycket, vad ska man säga, man blir som en

familj på något vis. Det blir man här också. Men om man jobbar på ställen

där det kommer en massa folk ska man mer vara trevlig. Man hinner ju inte

lära känna folk, där är det viktigt att kunna ge bra service så att de är nöjda.

Man ska veta vad folk vill ha också, kunna ta folk på ett bra sätt. Jag tror jag

är bra på det.

Enligt Klara varierar servicearbetets innehåll beroende på var hon arbetar

och vilka kunder hon har. En kvarterskorg där samma personer återkommer

ställer enlig henne krav på service som hon liknar vid psykologi och familje-

arbete, medan arbetet på ställen där det finns många kunder kräver att hon

är trevlig och kan ge bra ”service”. Jeanette menar i likhet med Klara att en
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personlig kontakt med kunderna är en viktig del i arbetet. Jeanette är i -års

åldern och har precis fått jobb på ett kafé/restaurang efter en kort period av

arbetslöshet. På hennes kafé/restaurang arbetar förutom henne fem-sex per-

soner, men de är ofta inte mer än tre på en och samma gång. Hon är utbildad

inom livsmedelsteknisk linje med inriktning på konditori. Hon berättar:

Jag var intresserad av att ha ett praktiskt yrke, framförallt var jag skoltrött, och

så ville jag ha ett praktiskt yrke, tyckte det var jättekul att laga mat och baka

och så, så då blev det den linjen automatiskt.

Hon började jobba precis efter gymnasiet och hade i likhet med Klara arbete

dagen efter att hon slutade: ”Jag slutade och sen hade jag jobb på måndag”.

Hon började arbeta på ett konditori där hon gjorde allt från att baka till att

servera. Efter att ha arbetat flera år inom branschen upplevde hon att arbetet

var för tungt. Hon utbildade om sig och började arbeta med ungdomar inom

den kommunala verksamheten. I och med att hon inte hade en socionomut-

bildning fick hon inte en fast tjänst så hon tröttande och började arbeta

inom restaurangbranschen igen. I likhet med Klara betonar hon att arbetets

innehåll varierar beroende på var man arbetar:

Jag kan allt om dom också. Jag är ju så inriktad så jag vet vilket företag dom

jobbar på, jag vet nästan när dom fyller år [skratt]. Men det krävs för att du

ska kunna ha mycket dagens [dagens rätt, min anm.]. Där ska man skifta hela

tiden, maten ska ut snabbt, maten ska vara god, och dagens servitris ska ha ett

personligt förhållande till kunderna.

P: Man ska typ veta att du är gift med Sven?

Ja, lite så. Man ska ju kunna pyssla om folk så att de känner uppskattning.

Jag tolkar det som att såväl Klara som Jeanette menar att service är något

som har två sidor: å ena sidan en omsorgspraktik, som lyfts fram av Klara

när hon betonar att de nästan är som en familj på kvarterskrogen eller Jean-

ette som säger att hon måste kunna allt om sina kunder, å andra sidan service

som en uppträdningspraktik där det handlar om att vara ”trevlig” som Klara

beskriver det, eller att kunna skifta hela tiden som Jeanette hävdar är viktigt.

Det jag fastnar för i såväl Jeanettes som Klaras beskrivningar av sina arbeten
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är den omsorg som de visar för vissa kunder i vissa situationer. Klara, vars

arbetsplats befolkas av äldre människor, berättar till exempel om upplevelsen

av att människor inte kom tillbaka:

Ja, jag vet alla sjukdomar, allt. Här är det ju lite hemskt för här försvinner ju

folk, först kanske dom får cancer och sen så är dom borta. Och sen kanske det

går ett par månader innan man märker att dom är borta, och då har ju dom

dött. Då finns dom ju inte mer. Sådana saker det, dom tycker jag är jobbiga.

Fast man accepterar ju det för det är ju så här i världen.

Orsaken till varför citatet fångar mitt intresse är att det belyser den nära rela-

tion som några av de anställda beskriver att de har med sina kunder, speciellt

med dem som är stammisar på mindre krogar. Boel, som tidigare arbetat på

en del mindre restauranger med många stamgäster säger:

Klart man tycker om folk, man träffar ju vissa varje dag. Men man kan också

tycka synd om dom som är här varje dag, de är ju ensamma så man måste ta

hand om dem lite så att de kanske mår bättre. Det är en del av jobbet, om du

förstår vad jag menar?

Att ta hand om människor på olika sätt uppfattar jag som en viktig del i hur

informanterna beskriver vad servicearbete är och vad de gör på sitt arbete.

Även Claudia betonar att det är viktigt med omsorgen om kunderna:

Har man jobbat ett tag så lär man känna dom, så då blir det att man pratar lite

om allt möjligt, och man kommer kanske ihåg om de skulle iväg eller nåt, man

bryr sig lite om de bästa kunderna.

I likhet med Klara säger Claudia att man bryr sig om kunderna, speciellt dem

som man tycker bäst om. Att ta hand om människor på olika sätt är en av de

viktigaste delarna av vad informanterna anser att servicearbetet är. Det

omsorgsarbete som informanterna talar om kan liknas vid det känsloarbete

som Hochschild () visade att flygvärdinnor gjorde i sitt arbete.

Begreppet känsloarbete utvecklades av sociologen Arlie Russell Hoch-

schild i The Managed Heart. Commercialization of the human feeling ().71
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I forskning om servicearbete har begreppet känsloarbete en central roll då

många forskare menar att det är just känslornas roll i arbetet som skiljer ser-

vicearbete från andra former av arbete. Hochschild beskriver vad hon menar

är en kommersialisering (eller kommodifiering) av de anställdas känslor.

Enligt författaren är det inte så att flygvärdinnorna gör ett jobb som de sedan

”kryddar med” ett känslomässigt arbete, utan det känslomässiga arbetet är

en del av arbetet som de förväntas göra, ett känsloarbete som skapar ett

bytesvärde i sig:

The flight attendant does physical labor when she pushes heavy meal carts

through the aisles, and she does mental work when she prepares for and

actually organizes emergency landings and evacuations. But in the course of

doing this physical and mental labor, she is also doing something more,

something I define as emotional labor. This labor requires one to induce or

suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces

the proper state of mind in others – in this case, the sense of being cared for in

a convivial and safe place. This kind of labor calls for a coordination of mind

and feeling, and sometimes draws on a source of self that we honor as deep

and integral to our individuality. (:-)

”Emotional labor” är en del av det arbete som arbetsgivaren tvingar de

anställda att utföra och därmed något som exploateras. Servicearbete har

enligt författaren funnits länge. Vad som gör det annorlunda idag menar hon

är att dessa arbeten är organiserade från toppen, och att arbetsgivarna tving-

ar de anställda att känna sig som en del av det arbete som skall säljas. Detta

innebär, menar författaren, att företagen får en ökad kontroll över de anställ-

das inre känslor och att de anställda därigenom blir mer sårbara.72 Hoch-

schilds bild av servicearbetet är dyster (). De anställda, speciellt kvinnor-

na, exploateras på sina känslor och upplever till slut en form av alienation

både inför sig själva och sitt arbete. Författaren ser den ökade exploateringen

inom ramen för en utveckling där en kapitalistisk profitlogik inkorporeras i

fler av samhällets områden. Hochschilds begrepp känsloarbete har gett upp-

hov till en omfattande debatt kring känsloarbetets roll i servicearbete. En

kritik som riktats mot begreppet är att det inte förmår fånga de former av

motstånd som de anställda kan göra och för att hennes uppfattning om
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känslor utgår från att det finns en autentisk känsla som manipuleras. Flera

forskare har med utgångspunkt i Hochschilds begrepp försökt att utveckla

en annan förståelse av känsloarbetet som inte konstruerar dikotomin auten-

tisk/falsk samtidigt som man vill behålla begreppet för att de synliggör en

viktig del av de arbetsuppgifter som många serviceanställda och andra har.

Heather Ferguson Bulan m.fl. () betonar att forskningen om service

måste utveckla ett begrepp som tar hänsyn till att de anställdas känsloarbete

görs inom ramen för de behov den anställda vet att organisationen har. För-

fattarna talar om ”affective requirements”:

a set of affective requirements potentially governing all workplace interactions.

We use the label ”affective” because we assume that workers must be able to

manage their emotional self-presentations to support the emotional culture of

the workplace and to fulfil the emotional expectations of other interactants.

(Bulan, m.fl. :)

Detta begrepp, menar författarna, fångar till skillnad från Hochschilds

begrepp att de anställda är medvetna om vilka krav på känsloarbete som finns

på arbetsplatsen, och att de därmed inte exploateras på sina riktiga känslor

utan spelar de känslor som skall spelas. Jag upplever i likhet med författarna

att antagandet om att serviceanställda tvingas manipulerar sina ”riktiga”

känslor är problematisk. Informanterna beskriver tydligt vad det är de gör i

sitt arbete och vad som krävs av dem, inte minst i relation till behovet av käns-

loarbete som nödvändigt i mötet med kunderna. Frågan mitt material reser är

om uppdelningen mellan känsloarbete och omsorgsarbete är relevant. Jag tol-

kar det som att informanterna definierar sitt arbete som en form för känslo-

/omsorgsarbete då de tar hand om människor, ett känsloarbete som kan lik-

nas vid andra former av omsorgsarbete, exempelvis det arbete som utförs

inom den offentliga sektorn. Att benämna arbete inom den privata sfären

som känsloarbete och arbetet inom det offentliga som omsorgsarbete skapar

en dikotomi som försvårar ett teoretiserande av likheterna mellan yrkena, inte

minst ur ett könsperspektiv. Arbetet kan skilja sig åt på en rad olika sätt, men

det finns också likheter inte minst mot bakgrund av den omfattande privat-

isering som sker av det offentliga, vilket också inneburit att metaforen ”kund”

kommit att expandera till nya sfärer bortom den privata servicesektorn.
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Anledningen till att omsorgsarbete inte har konceptualiserats som en del av

servicearbeten kan till viss del vara att det finns en uppfattning om att det

arbete som utförs av serviceanställda är mindre ”naturligt” eller mindre

”autentiskt” än det som görs inom ramen för vård- och omsorgssektorn, som

om det vore en ”oäkta” form av känsloarbete. Den känslomässigt nära kopp-

lingen, som många av de anställda har till vissa av kunderna, är något som ten-

derar att försvinna från analyser om vad som är servicearbete. Det är dock en

aspekt som flera av informanterna lyfter fram som en viktig del av arbetet. En

annan anledning till varför det skapas en uppdelning mellan känsloarbetet

inom det privata och omsorgsarbete inom den offentliga sektorn kan vara att

de serviceanställda ger omsorg till människor som inte ses som behövande, till

skillnad från exempelvis människor som får vård. Man ger omsorg till männis-

kor i samhället marginal eller som lyx, vilket ses som mindre legitimt än

offentligt finansierad omsorg. Genom att se och benämna delar av de service-

anställdas arbete som omsorgsarbete kan man spåra en viss kontinuitet i vilka

grupper som förväntas ge service, vare sig det är i privat eller offentlig regi.

Servicearbete: som teaterarbete

Även om omsorgsarbetet lyfts fram som en viktig del av arbetet betonar flera

av informanterna vikten av att spela teater. I boken Golvmoppen och peppar-

kvarnen, redigerad av Barbro Anderssons () samlar anställdas åsikter om

branschen och deras relation till olika arbetsverktyg. I inledningen till boken

skriver folklivsforskaren Ulf Palmenfelt:

Ett genomgående tema i många av bokens uttalanden är förhållandet mellan

scen och kuliss. Vilken verklighet är som gästen ska se och vad sker bakom

kulisserna för att detta målet skall nås? Här möter vi den dagliga kampen mot

damm, smuts, flott, matrester. Det är osentimentala berättelser om tungt

kroppsarbete, obekväma arbetsmiljöer och överförfriskade gäster. […] Men

människor som berättar om slitet är inga själlösa slavar. I deras berättelser om

det hårda arbetet finns samtidigt förståelsen av varför det är nödvändigt. Om

och om igen betonar berättarna hur viktiga de estetiska aspekterna är […] För

de flesta av oss innebär det ett avbrott från vardagen att äta på restaurang eller

bo på hotell. Golvmoppen & Pepparkvarnen ger en god inblick i vardagen

under den festliga ytan. (:)
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Teatermetaforen används här för att fånga variationen av arbetsuppgifter

som de anställda utför. Betoning ligger på att det sker ett osynliggörande av

arbetet bakom kulisserna. Relationen mellan osynligheten/synligheten i

arbetet är ett återkommande tema i intervjuerna. Att behöva spela i det syn-

liga är något som beskrivs som både det som ger arbetet dess charm och dess

problem. Sven är i -års åldern och arbetar som bartender på ett stort hotell.

Han har arbetat på en och samma arbetsplats under många år, har en till-

svidareanställning, och har sett många komma och gå. Han berättar hur han

kom in i branschen:

Ohh […] Jag vet inte egentligen. Grundtanken var inte att jag skulle göra det

från allra första början. Tanken var att i och med att jag var yngsta barnet i

familjen och det fanns en stor gård, så var tanken att man skulle ärva den och

fortsätta. Men det var inte min grej att jobba på gården. Jag valde en annan

bana och stack. Och så hamnade jag till slut i Malmö.

Han hade utbildning inom servering men ingen bartenderutbildning, men

han lärde sig arbetet efter ett tag. Jag frågar varför han tycker om sitt arbete:

P: Men vad är det som är roligt?

Att träffa folk tycker jag. Branschen är ett litet teaterspel på något konstigt sätt.

P: Hur då?

Ja, du går in i en annan mundering när du går in på jobbet, du tar på dig din

barjacka eller vad du nu tar på sig för klädesplagg, och så har du en attityd,

alltid glad och trevlig för det är det som genererar pengar, förutom lönen, jag

pratar om drickspengar. Det är någonting du tar på dig. Nu är du i den rollen,

och då är det det som gäller.

P: Vad är det för roll?

Ja, att man ska vara utåtriktad, trevlig. Fast man kanske mår jättedåligt

inombords, många gånger, men ändå så tar man på sig den spelade rollen.

Men vi är ju väldigt olika, social kompetens och en massa sådana saker.

Sven spelar ett spel främst för att det ger dricks och detta är enligt honom

kopplat till att man som anställd är glad och trevlig. I likhet med servitri-

serna i Paules studie () spelar Sven ett känsloarbete för att det genererar
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dricks, men han betonar att han inte behöver identifierar sig med den rollen

han spelar. Att dölja vad man känner, kan kanske ses som en del av den tjänst

som kunden köper. Sven träffar på en rad olika kundkategorier som han

behandlar och uppfattar på olika sätt:

Först när du öppnar är klockan bara fem, då kom alltid dom här stammisarna,

bankdirektörer, affärsmän, affärsresande, mycket problematik, då ska man vara

social och förstående, hemförhållanden, man hör mycket grejs.

P: Varför det?

Dom skulle gärna lätta hjärtat till dom som jobbar på en bar.

P: Så dom berättade för dig?

Ja, dom berättade olika saker. Och så skulle man vara väldigt social och

förstående där då. Och sen kom affärsidkarna, dom som bodde på hotellet och

skulle ha en gin och tonic, och också sticka ut och käka någonstans, dom

kanske inte käkade i huset utan dom hade någon affärskontakt som dom

skulle äta middag hos. Nio kom innegänget och snobbarna från Slottsstaden

som skulle dra vidare, och dom drack ju då våra fancy drinks, sen stack dom

vidare, sen kom dom här hotellgästerna tillbaka, antigen med sina affärsgäster,

och tog en drink, och sen kom ungdomsgänget tillbaka när dom hade varit ute

på diskotek. Så jag räknar dom i olika kategorier.

P: Och du måste förhålla dig till dom på olika sätt?

Ja, på olika sätt, så det gäller hela tiden att byta. Så det är tufft.

Svens berättelse fångar att kraven på olika former av känsloarbete leder till

att han utför sitt arbete på olika sätt då olika kunder kräver olika former av

bemötande. Under en och samma dag måste Svens uppträdande variera. Att

kunna känna efter och ”pejla” in vilka form av servicearbete som krävs, utgör

en viktig del i de anställdas kunskap. Abiala och Ahrne menar att kundens

krav på personlig service och de anställdas krav på att de skall behandla kun-

derna som individer, krockar i och med att de anställda ofta möter många

kunder. De skriver:

Även om en servicearbetare kan ha som mål att lyssna och ”pejla in” varje

kund och försöka bemöta personen individuellt, så är det i praktiken en

omöjlighet. Situationen och servicemötets korta varaktighet lägger hinder i
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vägen. Det blir nödvändigt att tala om olika typer av kunder, men kunder kan

känna obehag inför att bli behandlade som representanter för en viss kategori.

(Abiala och Ahrne :)

För att underlätta sitt arbete delar Sven, som Abiala och Ahrne beskriver, in

kunderna i olika kategorier. Jag tolkar dock inte Sven som om han upplever

att hans kategorisering utgör ett problem för honom själv, med en viss ironi

beskriver han de olika grupperna och hur han förbereder sig för att möta

dem. Elena arbetar som servitris på ett hotell och är i -års åldern. Hon job-

bar främst på frukosten. Hon har inte en tillsvidareanställning, utan kallas in

när det finns ett behov. Hon har utbildat sig på en hotell- och restauranglin-

je med inriktning mot hotell och turism. Efter gymnasiet arbetade hon på

olika ställen och idag arbetar hon på ett av de hotell som hon praktiserade på

under sin gymnasietid.

Du får nog vara serviceminded in you för att palla, för jag kan gå ut till

kocken, och skrika och gapa och vara skitirriterad, och sen komma ut med ett

strålande leende, du måste kunna vända, och du kan ha värsta tragedin

hemma, men du måste kunna vara pigg och glad precis dom timmarna

du jobbar.

Att kunna ”vända”, som Elena uttrycker det, är en viktig del i arbetet då man

inte inför kunden till exempel kan visa att man har ”värsta tragedin hemma”.

Att kunna gå bakom kulisserna eller bakom kundernas ”blickfång” är en vik-

tig del i hur informanterna beskriver att de klarar av att ”spela” inför kun-

derna. Spelandet är samtidigt en av orsakerna till varför till exempel Claudia

tycker om sitt arbete. l likhet med Sven och Elena menar Claudia att spelan-

det är centralt i hur servicearbete görs:

Man söker sig till andra sociala jobb, för då är man van vid de där sociala. I

mitt hemland då jobbade jag alltid i en affär så jag är van. Jag jobbade där från

det att jag var tolv tills jag var nitton och kom till Sverige. Så jag menar jag

jobbade alltid med folk. Även i en affär så har man ju också kontakt med folk,

så jag har alltid jobbat med folk.

P: Så när du kom till Sverige så började du direkt jobba inom…
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Nä, jag fick ett städjobb innan. Sen började jag jobba på restaurang när jag lärt

mig svenska.

Claudia har sedan dess arbetat på olika restauranger som servitris och bar-

tender, men även som dagmamma. Hon slutade jobba som servitris när hon

fick sitt första barn då det inte passade med tiderna på helgerna och sena nät-

ter. När det första barnet blev äldre började hon arbeta igen:

P: Skulle du vilja ha ett annat jobb?

Nää, absolut inte.

P: Ett jobb som man inte behöver vara social på?

Absolut inte, det är bra att man kan vara det, för ibland så har man problem

själv och sen kommer man till jobbet och då måste man ju vara trevlig, man är

tvungen att vara trevlig, och då glömmer man sina egna problem, för att man

måste vara trevlig mot kunderna. Det är inte mycket mer med det, det är inte

deras fel att jag har problem. Dom har ingenting med saken att göra.

P: Så det blir ett sätt att överkomma sina egna…

Ja, precis så är det. Sen kanske man går härifrån och böla hela vägen hem,

men, men man är här och gör sitt jobb så bra man kan […] och sen är man

trevlig mot kunderna. Det är det som är det viktigaste egentligen för att dom

ska känna sig välkomna hit.

Claudia möter olika kunder både i sitt arbete som servitris och på spelhallen.

Hon talar om teaterspelandet i servicearbetet som frigörande då hon inte

behöver vara sig själv. Som beskrevs tidigare är en kritik mot Hochschild

() att hon utgår från att det finns ett autentiskt jag som inte ges

utlopp/utrymme inom servicearbetet. Man kan också tänka sig att lönearbe-

te i sig skyddar oss från oss själva och från andra former av arbete som upp-

levs som mer alieneranden eller känslokrävande. Claudia berättar vidare:

P: Men ni borde nästan ha psykologlön i och med att alla pratar med er.

Ja, det måste man ju ha i alla jobb där du sysslar med människor, då måste du

vara lite, du måste vara lite, du kan inte agera mot kunderna som du agerar

till exempel hemma, att man inte bryr sig, att nu vill jag vara för mig själv, det

kan du inte. Det kan du inte göra på din arbetsplats när du har med folk att
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göra. Då måste du tänka lite, och vill dom prata med dig då måste du, då

måste du ju lyssna, du kan inte säga ”nu orkar jag inte lyssna på dig”. Det kan

man inte göra.

Intressant är att Claudia som tidigare jämförde sitt arbete med hemarbete,

här betonar att hemarbetet är friare då man kan agera mer som man känner,

vilket i detta fallet innebär att man inte behöver vara lika engagerad. Hoch-

schild () beskriver tre olika sätt som hon uppfattar att de serviceanställ-

da kan förhålla sig till sitt arbete. Vissa identifierar sig, enligt författaren, för

mycket med sitt arbete. Dessa menar hon kommer att ha svårt att hålla ifrån

sig till exempel otrevligt bemötande från kunder. Risken är att man tror att

man själv utför ett dåligt arbete. Den andra gruppen skiljer tydligt mellan sitt

lönearbete och sig själva. Detta kan leda till man som anställd till exempel

känner sig falsk. Svens upplevelse av att må jättedåligt inombords men ändå

vara trevlig mot kunderna kanske fångar denna uppdelning. Slutligen kan

man ha ett isärhållande med en positiv syn på sitt arbete, som i Claudias fall.

Hon upplever att teaterspelandet nästan är frigörande från hennes ”riktiga”

känslor. Enligt Hochschild () leder detta till en form av cynism, men i

mitt material finner jag inte den cynismen. Det finns en kritik bland infor-

manterna att de tvingas spela upp ett annat jag inför kunderna, som i Svens

och Elenas fall, men det finns också en positiv erfarenhet av att inte tvingas

vara ”sig själv” hela tiden. Claudia uppskattar sitt arbete bland annat just för

att hon slipper må som hon gör:

Ja, och sen så jobbade jag som dagmamma en tid. Det var för mycket barn,

det var mina barn, det var andras barn. När de andra gick hem så hade

jag mina kvar, när det var för många barn för mig så då slutade jag med

dem [skratt].

P: Det är bättre med vuxna?

Ja, ja. Jag tyckte det när ungarna var små, att det var bra att vara hemma. Och

det var det jag ville, men att vara barnmamma, ooh, det är det jobbigaste jag

har varit med om. Och ändå jobbade jag med det i fyra år.

P: Oj.

Ja, det var länge, alldeles för länge. Jobbar man på dagis då har man kontakt

med sina arbetskamrater, men jobbar man som dagmamma då är man själv.
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Man har bara sig själv och barnen. Man kan inte prata med en vuxen

människa, man kan bara prata med barnen. Så tillslut så pratar man barnspråk

med alla. ”Hallå vad gör jag”. Så jag slutade med det.

Av någon anledning känns uttalandet befriande för mig. Under lång tid har

jag läst om det spelade, performativa, inom servicearbete, och även om jag

inte anser att detta i sig är felaktigt växer en känsla fram av att vissa kvinnors

arbete beskrivs som mindre riktiga. Lönearbete kan vara en form av frihet i

relation till hemmet och de känslor som måste säljas inom den arenan. Jag

menar inte att lönearbetet skall ses som frigörande och icke-exploaterande,

men samtidigt måste analyser av lönearbetet sättas i relation till hemarbetet

där kanske alienationen och utsugningen av såväl ett fysiskt- som känsloar-

bete är lika eller mer omfattande.

Servicearbete: som ett löpande band

En annan aspekt av arbetet som berörs av informanterna är den omfattande

”rutiniseringen” som finns i servicearbetet. Detta skall inte sättas i motsätt-

ning till vare sig omsorgsarbete eller det spelade arbetet, i och med att båda

kan upplevas som delar av ett löpande band. Sociologen Steve Taylor ()

menar utifrån sin studie av känsloarbetets roll för de anställda på ett flygbo-

lags telefonlinje, att de anställda förväntas spela känslor som de inte har.

Detta leder till att arbetsgivarna har mer makt över de anställda då de inte

enbart kan kontrollera dem via teknisk övervakning, utan nu även kontroller

de anställdas känslor. Författaren argumenterar för att servicearbetet som

utförs inom ramen för en industriell logik inte kan definieras som en ny

form av arbetsplats. Forskningen kring rutiniseringen av servicearbetet har

ofta gjorts mot bakgrund av att man velat synliggöra att industrialismen inte

är över, utan tvärtom omfattar fler av arbetslivets områden. Snabbmatsin-

dustrin, som till exempel McDonald´s, har ofta lyfts fram som exempel på

industrialiseringen av tjänstesektorn (Leidner ). Tatjana liknar sitt arbe-

te vid ett löpande band. Hon är i -års åldern och jobbar som servitris på en

restaurang/bar och har nu arbetat en längre tid på samma arbetsplats, men

har trots detta inte en tillsvidareanställning. Hon har arbetat inom bran-

schen i nästan  år på en rad olika arbetsplatser.
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P: Hur får man bekräftelse i jobbet, man får ju inte så bra lön, vad får man

bekräftelse i jobbet?

Jag tycker inte det finns.

P: Inte?

Nää, faktiskt inte, det är inte så, det är inte så att du känner när du kommer

hem, ”oj vad jag har uträttat mycket idag, vad bra det känns”. Det är det inte.

Jobbar du som servitris så är det som vilket industrijobb som helst, det är

mycket chop, chop, och du stänger av när du kommer dit, och sätter på när du

kommer hem. Så att du känner inte att du har uträttat någonting som ger dig

bekräftelse, det tycker jag inte.

P: När du säger att det är som ett vanligt industrijobb, hur menar du då?

Jag har jobbat inom industrin en gång i mitt liv, och det var på [namn på

arbetsplatsen, min anm.]. Då jobbade jag inne i tillverkningen, och det är

automatiskt så att när jag stämplade in och bytte om så kunde jag lika gärna

lämna hjärnan i skåpet, och sen så stämplade jag ut och åkte hem och så var

det vanliga jag igen. Men dom åtta timmarna som jag var där så tänkte

datorerna åt mig, och när jag kom hem så kände jag inte någon tillfredställelse,

att jag hade gjort något bra, utan då kanske tillfredställelsen var att jag hade

fått mat på bordet, och så är det kanske för dom flesta människorna, dom

flesta människor jobbar kanske inte med vad dom vill, utan dom jobbar med

vad de måste.

Löpandebandproduktionen kopplas här samman med upplevelsen att inte

kunna påverka sitt eget arbete, utan att man som Tatjana uttrycker det ”läm-

nar hjärnan i skåpet”. Kunderna upplevdes i dessa fall vara de varor som kom

som på ett löpande band. Sven beskriver en liknande situation i relation till

kunderna i baren:

Vi sålde för  till  tusen per kväll. Det var mycket drinkar, vi sålde nästan

aldrig öl, hade vi tur för en tusenlapp, då var det mycket, det var mest drinkar,

och du vet en drink kan ju innehålla fem, sex shots, av olika sorter. Dom andra

dom jobbade mycket ute, jag stod mest bakom disken, tänk vilken stress det

var, det var ju som en mur utav folk, jag kunde lika gärna ha jobbat på Volvo

på ett löpandeband […] det tyckte jag ibland, det var som vid ett

löpandeband. Dom bara la lappar till mig, olika fancy drinks och så skulle

 



man bara producera dom, och sen lägga ut dom, och sen så hade du en massa

folk som stod vid disken också.

Parallellen till det löpande bandet görs här både i relation till intensiteten i

arbetet och till formen av produktion. Det löpande bandet används som

metafor för en form av arbete där man inte hinner tänka och där kunderna

och inte man själv bestämmer arbetstempot. Jämförelsen görs också för att

synliggöra det orimliga i att branschens löner skiljer sig så pass mycket från

de som betalas inom industrin. Informanternas reflektioner speglas också i

flera insändare i den fackliga medlemstidningen Hotellrevyn. Signaturen

”Ung medlem snart utarbetad” skriver:

Samma låga lön igen

Vi jobbar mer och stressigare än industriarbetare och ändå har dom en lön på

ca  kr mer i månaden […] Det är skamligt att ett restaurangbiträde inte

tjänar mer. Men alla som jobbar inom hotell och restaurang är ju lågavlönade

[…] Ung medlem snart utarbetad. (HR /)

Arbetets fysiska karaktär är inte något som informanterna själva börjar tala

om när jag frågar vad servicearbete innebär. Informanterna börjar ofta med

att beskriva sitt arbete som ett socialt arbete där mötet med kunderna är det

centrala, men efter ett tag börjar en annan bild av servicearbetet utkristallise-

ras där arbetets fysiska karaktär tydligare framkommer.

Servicearbete: som fysiskt arbete

Mitt jobb

Jag stressar och springer. Jag vill bara väl

mina gäster har kommit

för att äta å må väl

så när dom har beställt

så serverar jag dom maten

för att sen början om

ända från starten

Vi börjar med drycken
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och sen tar vi maten

att dom sen vill ha kaffe och kaka på maten

tar jag i farten

till nästa gäng

så börjar jag om på nästa sväng

sen när kvällen är över

då är det dags att betala

Jag hoppas på dricksen dom ack ej betalar

Att jag stressat och sprungit

Och velat dom väl

Tycks dom tro att jag gjort

Maratonlöparen (HR /)

En sak som slår mig i intervjuerna är att informanterna, detta gäller framför-

allt kvinnorna som arbetar som servitriser, berör arbetets fysiska aspekt

endast på direkta frågor om arbetsmiljön. Elena säger något förvånat själv:

”Ja, vi springer ju hela tiden, men det är det ingen som ser”. På frågan om vad

som kännetecknade servicearbetet svarar de flesta att man träffar människor,

att man skall vara social och kunna ta människor. Dessa egenskaper beskrivs

ofta som något man har eller inte har och inte som något man lär sig under

utbildningen eller genom arbetslivserfarenhet.

Diskussioner om kropp har, i relation till servicearbete, inom genusforsk-

ningen framförallt fokuserat på hur görandet av kön är en del av görandet av

servicearbete. Mitt material visar att görandet av kön är kopplat till ett tungt

fysiskt arbete som ofta förblir osynligt. Arbetsmiljön påverkas inte endast av

kunder utan av en rad olika omständigheter, som till exempel tunga lyft,

ständigt stående, ensidig belastning och så vidare. Arbetsmiljöfrågan har all-

tid varit central för HRF som också på olika sätt försöker synliggöra den

fysiska aspekten av arbetet. I  års Hotell- och Restaurangutredning kon-

staterar utredarna att det finns för lite kunskap om arbetsmiljön inom

hotell- och restaurangbranschen, främst som en konsekvens av att resurserna

riktats för att lösa och analysera arbetsmiljöproblemen inom den industriella

sektorn (Hotell- och restaurangutredningen :). Arbetsmiljöverket

visar att hotell och restaurang är en bransch med relativt dålig arbetsmiljö.

De vanligaste fysiska besvären är rygg- och nackbesvär, värk i axlarna och
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sömnsvårigheter.73 Kraven på att göra kön är inte endast länkat till att ”spela”

kön, utan också till att utföra ett fysiskt tungt arbete. Tatjana berättar:

Det är tungt det är det. Man tänker kanske inte på det hela tiden för man rör

på sig, men sen när man kommer hem eller när man får en stund så känner

man hur det värker i kroppen. Jag tror inte folk fattar hur mycket vi bär på,

och att man inte bara ska bära tallrikar utan också en massa andra grejer som

skall in och ut, det skall packas upp och bäras ut.

I likhet med idén om att omsorgsarbete inte är tungt, men där genusforsk-

ning gjort tydligt att det är tyngre än många industriarbeten, kan man här

tänka sig att just det faktum att det är kvinnor som utför många av dessa

arbeten gör att de inte tolkas som tunga. Men utan arbetet går man upp i vikt

enligt Tatjana:

P: Hur tror du att folk utifrån som inte jobbar i branschen ser på folk som jobbar

i den, på yrkena som finns?

Säger du att du är servitris, ”oh fy fan vilken rökig miljö”, det är nog det folk

tänker på. Sen hur många kilometer man springer mellan borden på en dag,

det tror jag ingen är medveten om, hur mycket det är. Har jag jobbat på ett

jobb och sen slutat där, och sen varit arbetslös i två månader så kan jag gå upp

fem kilo för att jag inte springer. Det är extremt vad man är igång.

Det fysiska arbetet är något som Tatjana inte tror människor ser. Hennes

reflektioner belyser vikten av att analysera servicearbeten även utanför mötet

med kunden då mycket av servicearbetet utförs innan och efter att de anställ-

da mött kunden. Jeanette som tidigare jobbade på ett bageri berättar:

P: Har det varit ett fysiskt belastande jobb för dig?

Fysiskt så är de ju jobbigt. Om du är på ett bageri så har du ju extremt tunga

lyft, mjölsäckar eller degar eller någonting annat, och jobbar du inom service

så har du dom här stora ölen med flak och läskbackar, det är tungt och det är

slitigt, och du går ju ofta med så mycket tallrikar som möjligt, och tunga

brickor. Jag har ännu inte fått det men skulle jag stanna kvar några år till i

branschen, då skulle jag absolut få det. Det är ju många som slutar i branschen
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för att dom får förslitningsskador. Så att det är många som inte klarar det, man

klarar ju inte hur mycket som helst, fysiskt.

Statsvetaren Lorraine Bayard de Volo argumenterar i artikeln ”Service and

surveillance: infrapolitics at work among casino cocktail waitresses” ()

att dikotomin mellan fysiskt och känslomässigt arbete måste ifrågasättas då

servitriserna på casinot, i likhet med mina informanter, utför ett omfattande

fysiskt arbete. Hon skriver:

Another dichotomy there findings unsettle is that between mental and

physical labor. Although service work is often examined in terms of mental

and emotional labor, the labor the cocktail waitresses demonstrates that

bodies in the service sector are not necessarily separate from the service itself.

(Bayard de Volo :)

Ett problem med att arbetet är fysiskt ansträngande är att informanterna

upplever att de ofta är mycket trötta när de kommer hem från arbetet, eller

att de befinner sig i ett upp-tempo som är svårt att komma ner från. Maja är

i -års åldern. Hon arbetar i likhet med Carlos och Elena som servitris på

ett hotell, men hotellet är mindre än de andra informanternas arbetsplatser.

Hon har arbetat inom branschen sen hon slutade gymnasiet, framförallt på

restauranger/barer. Hon arbetade parallellt med studierna på en restaurang,

som hon också fick arbete på efter skolan. Via en vän fick hon erbjudande

om att jobba på hotellet där hon fick en formell anställning, men arbetar där

endast enstaka timmar.

Har du jobbat ett tiotimmarspass på en restaurang, när du kommer hem har

du ont i fötterna och är trött, fysiskt trött, det är ju inte så att man är trevlig

och lagar middag hemma, utan då går man och lägger sig [skratt] man orkar

inte, jag tror det är en svår bransch att ha ett socialt liv i och jag vet inte många

inom branschen, som får det att gå ihop.

Den känslomässiga och fysiska utmattningen menar Maja leder till att det är

svårt att ha ett socialt liv då man är fysiskt utmattad men också, om jag tol-

kar det rätt, för att man är känslomässigt utmattad och därför inte orkar till
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exempel ställa sig och laga mat och vara trevlig. Detta försvårar enligt henne

ett socialt liv. En liknade slutats drar Abiala () ur sina intervjuer där

informanterna i likhet med Maja upplever att deras arbete leder till att de

drar sig undan umgänge med människor på fritiden. Vad som är intressant

är att det finns både en fysisk och känslomässig dimension i arbetet som är

svåra att skilja åt.

Det har funnits en tendens inom delar av serviceforskningen som är influ-

erad av en postmodern teoretisk skola att beskriva dessa arbeten som en för-

säljning av symboler och immaterialitet. Att köpa arbetskraft för att utföra

ett servicearbete är inte endast att köpa en arbetare som skall utför ett käns-

loarbete eller performance, utan det innebär också köpet av arbetskraft som

utför ett tungt fysiskt arbete. Man bär inte endast på symboler eller känslor

utan även på varor. Känsloarbetet har också tydliga fysiska dimensioner som

är kroppsligt betungade för de anställda.

Servicearbete: som meningsfullt och meningslöst

Det finns en risk, i beskrivningar av lågbetalda arbeten, att genusforskningen

i syfte att belysa exploateringsprocesser osynliggör arbetets positiva sidor.

Mitt material visar att de flesta informanterna i många fall uppskattar sitt

arbete, både på grund av arbetskamraterna och för att det för en del också är

ett ställe där familjen inte finns.

Sasskia Sassens () analyser om den expanderade tjänstesektorn i

urbana miljöer som en effekt av ett polariserat klassamhälle har inspirerat

mig. Samtidigt skapar hennes berättelser om sektorn en problematisk bild av

en massa (i ordets två olika meningar) av rasifierade kvinnor som jobbar

utan varken politisk vilja, stolthet över sitt arbete eller sociala band till sina

arbetskamrater. Mina informanter är kritiska till arbetets organisering och

hävdar att arbetet är tungt och till att man inte får bestämma över sitt eget

arbete. Samtidigt uppskattar de såväl sina kunder som sina arbetskamrater. I

en situation där organiseringen är bra, upplevde Claudia att hon hann med

att göra det hon ville göra på sin fritid.

P: Och det funkar bra med arbetstid och fritid?

Ja, det gör det ju, det beror ju på var och en. Vill man så kan man kombinera det.

P: Men du har ju ingen fritid…
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[skratt] Men det går bra, bara man vill så kan man kombinera att vara med

familjen, att gå ut, och ändå jobba.

P: Så det påverkar inte?

Nej, inte för mig, mig har det inte påverkat. Jag har kunnat gå ut, jag har kunnat

vara med min familj, jag har kunnat läsa en bok. Koppla av det vill jag inte göra

för det kan jag inte, jag kan inte koppla av, jag är en helt rastlös människa.

Citatet är spännande för att det vänder på idén att vi kopplar av utanför vårt

lönearbete, och synliggör att lönearbete kan fungera som frigörande från

familjeansvaret. Att vara med folk beskrivs av Claudia som en viktig del av

vad som gör hennes jobb roligt, och orsaken till varför hon inte skulle vilja

ha ett annat jobb:

Det handlar om att man umgås med folk, det är ännu roligare. Jag hade inte

orkat om jag skulle vara instängd i en fabrik eller något sådant, det hade jag

absolut inte pallat. Jag jobbade en tid på en fabrik och jag trodde att jag skulle bli

knäpp av att bara vara instängd där, sju till fyra varenda dag, och man pratar

knappt med varandra, för man står vid sin maskin, och den andra står på andra

sidan vid maskinen. Så man pratar inte med någon. Det hade jag inte orkat.

P: Så du tycker om att man kan träffa folk?

Ja, och prata. Jag är väldigt glad över att prata. Det är bra för mig.

Samtalet med såväl kunder som kollegor lyfts fram som en viktig orsak till

varför man tycker om sitt arbete. Kontrasten till de löpande banden på en

fabrik såg vi i förra avsnittet visas för att fånga de dåliga delarna av servicear-

bete, där man inte hinner utföra det arbete som man kanske anser att man

måste utföra för att det skall kunna ses och kännas som ett servicearbete. En

av sakerna som växte fram under intervjuerna var just den kluvenhet som

många av informanterna hade i relation till sitt arbete. Klara som hade kriti-

serat såväl de andra anställda som kunder hävdade:

Ibland är det jobbigt och vi bråkar med varandra. Men faktumet att i det stora

hela så är vi faktiskt som dom säger en enda stor familj. Negativt egentligen

men ändå positivt. Vi är faktiskt det, vi hjälper varandra, ganska mycket. Till

exempel sitter Amanda mycket barnvakt hemma hos Marta när hon går och
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jobbar på kvällen så går Amanda ditt, för hon är ensamstående. Så vi hjälps åt

ganska bra faktiskt. Tycker jag. Jag kan ju också sakna dom om jag är borta en

längre tid. Och dom som har jobbat här innan kommer in och hälsar på, så det

är inga räliga saker här. Vi är inte elaka och så egentligen […] Tror jag.

P: Det är bra arbetskamrater?

Man kan säga så att tonen är rå men hjärtlig. Men den kan vara för jävlig

också. Men den kan också vara jättego.

Klara och Claudia lyfter framförallt fram arbetskamraterna och till viss del

det sociala mötet med kunderna som det som gör jobbet roligt. Familjen

finns både i och utanför arbetet, och möjliggör i detta fall arbetet. En

annan orsak till varför man tycker om arbetet är att man tycker om att ge

service. Carlos betonar framförallt att det roliga är att ge kunderna den ser-

vice som de förtjänar:

Det roliga är just att ge människor något, att göra dom glada, få dom att känna

sig speciella. Det tycker jag är det roliga med jobbet.

Mötet med människor som det centrala draget i branschen betonas också av

Hotell- och restaurangfacket i Branschpolitisk program för näringsliv och triv-

sel (b). Man beskriver arbetet med dessa ord:

I vårt arbete hjälper vi människor att må bra och trivas. Vi arbetar med att ge

människor chansen att träffas, umgås och ha trevligt. […] Vårt arbete är en

betydelsefull del i näringslivet och samhället, eftersom det är viktigt för ett

uthålligt arbetsliv i stort att människor får möjlighet att koppla av och

återhämta sig och skaffa nya krafter. (Hotell- och restaurangfacket b:)

Programmet betonar samtidigt att branschen har en rad problem som till

exempel tidsbegränsade anställningar och underbemanning. Mitt empiriska

material fångar stora variationer bland informanterna i deras upplevelse av

arbete inom servicebranschen. Susana som arbetat på både restaurang,

kafé/restaurang och bageri har en helt annan uppfattning av branschen än

den både Carlos och HRF har:
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Det är ett obetydligt jobb, att stoppa bullar i en påse. ” kronor tack”. Vad

utvecklar det en, vad lär man sig? Ingenting. Samma rutiner om och om och

om igen. Folk är otrevliga, och om man då har dåligt självförtroende och inte

är kaxig tillbaka, och tänker ”oh skit vad är det för fel på mig”, och en tjej som

hade jobbat länge som sen fick en kris, hon hade otur för hon fick alla dom

värsta kunderna. Jag är glad att jag bara ska vara där ett år, redan nu har jag

ont i benen. Jag tror inte att de handlar om vana, det är inte normalt att stå

hela dagen, och sen le hela tiden, och vara beredd på att ta emot kunder. Och

sen så måste man ju stå på ett speciellt sätt. Man kan ju inte stå lutad över

disken och fråga ”vad ska du ha?”

Susana är i -års åldern och har till skillnad från Carlos ingen ambition att

stanna inom branschen, utan planerar att börja studera efter att hon fått

ihop en del pengar. Hon beskriver sitt arbete som rutinmässigt, tungt och

konstlat då, man till exempel förväntats stå och le på ett sätt som inte är nor-

malt. Kunderna upplevs som otrevliga människor som kan ge en dåligt själv-

förtroende om man inte är kaxig tillbaka. Inte minst disciplineringen av sin

kropp beskrivs av Susana som ett problem. Det fysiskt tunga arbetet och de

låga lönerna är orsaken till att Jeanette i likhet med Susana inte vill vara kvar

i branschen. Hon berättar:

Jag är inte alls intresserad av att stanna i hotell- och restaurangbranschen. För

jag tycker den är för jobbig, och för stressig, och för dåliga anställningsvillkor,

och för dåliga löner med tanke på hur du egentligen jobbar. Och om du jämför

med andra yrken och vad en gör där och sen vad du till exempel gör inom

servicen, då är det extremt lite. Du kör sönder din kropp och du får inte så

mycket för den. Så nä, jag vill inte vara kvar i branschen alls.

Jeanettes reflektion över arbetsvillkoren fångar det osynliggörande som finns

av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Hon jämför med

andra yrken och menar att de anställda inom branschen gör ett omfattande

arbete med fysiska konsekvenser men lönemässigt finns det ingen kompen-

sation för arbetsinsatsen. Den låga lönen innebär, menar Jeanette, att man

inte ser hur mycket arbete man faktiskt utför:
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Det är mycket stress, utbrändhet och det. Nu jobbar inte jag på natten men

OB-tilläggen är låga, de är skrattretande. Man tycker ”är jag inte värd mera”.

Enda orsaken till att hon kan tänka sig att stanna kvar inom branschen är om

hon får vara på en arbetsplats där hon får utföra de arbetsuppgifter som hon

tycker om.

Du ska orka jobba helger, och kvällar och nätter, och du ska kunna avstå från

ett socialt liv, det är ju så, det är ju en negativ bransch, så vida du inte hamnar

på ett jätteguldställe. Så om du hamnar på ett jättebra ställe, du kanske

hamnar på en jättemysig krog, eller ett jättefint värdshus där man ordnar små

bröllop, sådant, men dom flesta jobbar ju inte så, det ska vara dagens, och det

ska vara snabbt och det ska vara hej och hå.

”Det ska vara snabbt och det ska vara hej och hå”, så beskriver Jeanette villko-

ren inom branschen. Jag uppfattar det som att det krävs andra villkor och

andra former av arbetsuppgifter, och kanske mer autonomi för att hon skall

vilja stanna inom branschen. Mariano beskriver sitt drömjobb med dessa ord:

Drömjobbet blir att öppna den egna restaurangen, och kunna ge bra service.

Många restauranger här i Malmö har ingen service. Maten kan ju smaka gott,

men det kommer en servitör som byter saker medan du sitter och äter. Jag

kommer att vara i köket men jag vill ha en service, inte att fjäska för kunden

men ändå. […] Ja, jag vet inte. Jag vill ha perfektionistisk service, duken skall

vara fin, hur man flyttar askfaten. Servitrisen skall ha koll. Man skall kunna

göra allt för att hjälpa, men de ska inte kunna köra med en och ställa hur

konstiga frågor som helst. Nu är det inte så, utan man måste ta de som finns.

Men det får inte vara för höga priser. Hålla dem låga.

P: Så att det inte bara blir överklassens som får gå.

Nä, min restaurang ska inte vara överklass. Men för en billig peng skall man få

service som en överklass.

Att ge bra service till en billig peng är Marianos drömrestaurang, en restau-

rang som han själv äger. Han vill att alla anställda skall ha formella anställ-

ningar men menar att det är svårt idag med den konkurrens som finns. På
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restaurangen är servicen bra men man behöver inte fjäska för kunderna, ser-

vitriserna skall ha koll på vad som behövs och man skall kunna hjälpa kun-

derna men de skall inte kunna driva med en hur som helst. Stället menar

Mariano inte finns, och det tvingar honom att ta andra jobb tills han kan

öppna sin egen restaurang. Det finns variationer i hur informanterna upp-

fattar servicearbetet. Många av informanterna trivs med sitt arbete, med att

ge service, trots omständigheterna, andra betonar att arbetet är slitsamt och

meningslöst.

Osynliggörandet av det tunga arbetet som utförs inom branschen är enligt

Jeanette ett problem i relation till de ungdomar som söker sig till branschen.

Enligt henne har ungdomar idag en förvrängd bild av omständigheterna

inom branschen:

Jag undrar hur man väljer yrket. Nu så är det hög status hos ungdomar, att gå

hotell och restaurang, jag tror att det är tv-serier, alltså Rederiet, Blå valvet, och

alla dom här konditorierna, det är ju skitsnygga jobb, där står du, det kommer

någon, ”hej jag vill ha en kopp kaffe”, ”ja, ja, ja,” och sen sätter du dig och pratar

med dom och dricker kaffe med dom, och han Joker i Rederiet, hur många

gånger har man sett honom stressa. Han häller upp en öl och sen så står han där,

men på allvar, jag tror att man får fel bild och jag tror att dom blir chockskadade

sen när dom kommer ut i verkligheten och hamnar till exempel på McDonald´s.

P: Vad är det för verklighet?

McDonald´s, de är stressigt, jobbigt, luktar grill och fritös som inte går ut på

tre dagar efter att du har varit ledig. Jobbigt och mycket. Det tar lång tid innan

du kommer upp dig, dåliga löner. Verkligheten ser nog annorlunda ut i

ungdomens ögon.

Verkligheten i detta fall exemplifieras av McDonald´s, en tydlig symbol såväl

inom forskningen som bland mina informanter för ett löpandebandarbete

inom servicesektorn. Jeanette tror att ungdomars bild av servicearbete som

ett arbete där det finns utrymme att tala med kunderna, som om man näst-

an vore en kund själv, orsakas av mediernas representationer av servicearbe-

tet. Detta är enligt henne anledningen till att ungdomar idag i så pass hög

utsträckning väljer att utbilda sig till ett arbete som enligt henne präglas av

begränsade karriärmöjligheter, fysisk belastning och låga löner.
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Servicearbete: allt i ett

I detta kapitel har jag försökt, med utgångspunkt i informanternas berät-

telser och i kritisk dialog med feministiska forskning, fånga spänningen som

finns mellan olika beskrivningar av servicearbete. Informanternas berättelser

av arbetet ifrågasätter på en rad olika sätt de dikotomier som ofta konstrue-

ras inom forskningen om servicearbete. Materialet visar på den mångfald av

olika arbetsuppgifter och innehåll som finns i servicearbete. Genom att

fokusera på hur arbetet görs, på arbetsprocessen, istället för vad som produ-

ceras (varor vs tjänster) fångas arbetets många olika ansikten. Mitt empiriska

material belyser hur informanterna beskriver sitt arbete som industriellt,

som en slags teater, ett omsorgsarbete och ett fysiskt arbete. Olikheterna i

arbetet beror till viss del på vilket arbete som utförs och var man arbetar,

men det beror också på vilka idéer som finns om servicearbetet. Det är vik-

tigt, enligt min mening, att ifrågasätta dikotomin mellan det icke ”autentis-

ka” känsloarbetet inom servicearbeten och det mer ”autentiska” omsorgsar-

betet inom den offentliga sektorn, då det ofta tenderar att reglera olika for-

mer av kvinnlighet. Kvinnor i servicebranschen lokaliseras inom ramen för

en sexualiserad femininitet och kvinnor i den offentliga sektorn lokaliseras

inom ramen för en omsorgsgivande femininitet.

Vidare pekar materialet på vikten av att utforska vilka krav det finns på

känslo-/omsorgsarbete i hemmet, krav som enligt en del av mina informan-

ter kan vara mer omfattande och mer krävande och som kan göra det betal-

da arbetets känsloarbete befriande. Det finns inte heller i mitt material

någon entydig bild om huruvida servicearbetet är ett bra eller ett dåligt arbe-

te, då både negativ kritik och uppskattning av arbetet förs fram. Uppskatt-

ningen hänger framförallt samman med relationerna till arbetskamraterna.

Arbetskamrater och mötet med människor beskrivs som orsakerna till att

arbetet är roligt, medan låga löner, stress samt begränsade möjligheter till

karriär och inflytande är några av orsakerna till varför arbetet uppfattas som

dåligt. Att arbetet är fysiskt belastande betonas av samtliga informanter.

Materialet fångar att arbetet är både (och samtidigt) känslomässigt och

fysiskt tungt. Bilden som framträder av servicearbetet är att det är ett arbete

som är sammansatt och som kräver kunskaper inom en rad olika fält och en

omfattande rörlighet i termer av arbetsuppgifter och möten med människor.

 





P: Och sen så började du jobba som servitris…

Servitör!

P: Servitör.

Jaha du [skratt].

P: Sorry, sorry. Ja, det heter olika saker.

Carlos som vi mötte i förra kapitlet tillrättavisar mig när jag benämner hans

yrke med fel namn. Min slarviga användning av könsspecifika yrkesbenäm-

ningar, och Carlos upplysning kring detta kan tolkas som ett exempel på hur

viktigt kroppens olika utseende är i görandet av servicearbete. Som diskute-

rades i kapitel fyra finns det en omfattande feministisk forskning som belyst

hur centralt görandet av kön och sexualitet är inom servicearbetet. Mycket

av forskningen kring kön, sexualitet och service har belyst att kön och sexu-

alitet inte är något som vi bär med oss in i arbetet, utan att det är något som

formas i själva organisationen och i själva arbetet (Abrahamsson ; Acker

; Pettersson ). Sociologen Elaine. J. Hall (a) åskådliggör i sin stu-

die hur servitris- och servitörsyrket bekönas till exempel genom kläder. Det

intressanta, menar författaren, är inte att se att kvinnor och män har olika

yrken (även om det kan vara intressant för att diskutera till exempel könsse-

gregeringen på arbetsmarknaden) utan att se hur arbetet formas utifrån vem

som utför det. Med författarens egna ord:

Kapitel 7

SERVICEARBETE SOM
KROPPSARBETE
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In this article, I emphasize how work organizations are gendered social

contexts that provide work roles loaded with gender meanings. Instead of

assuming that workers ”bring” gender to their jobs, I assume workers ”do

gender”, performing their jobs in certain ways because their jobs are structured

to demand gender displays. (Hall a:)

Fokus blir därmed ”on the work roles of servers […] I argue that table ser-

vers do gender by enacting a work role that is loaded with gender mea-

nings.” (a:) Hall menar att själva arbetet i sig innebär görandet av

kön. Halls studie visar till exempel att kunderna förväntar sig att de kvinn-

liga servitriserna skall vara trevligare än deras manliga kolleger och tåla

olika former av trakasserier. En liknande utgång har Filby som utifrån ett

feministiskt organisationsperspektiv argumenterar för att det är viktigt att

förstå att olika service kräver iscensättningar av olika kön beroende på vem

man säljer till ().74 Enligt Filby kan man inte skilja görandet av sexua-

litet och kön från görandet av själva servicearbetet. Hon skriver: ”the line

between ’selling the service’ and ’selling sexuality’ in such activity is very

thin.” (Filby :) Hur kön skall göras och inte göras är inte givet utan

något som formas och förhandlas av de organisationer inom vilka de

anställda finns. I Sverige har framförallt etnologen Magdalena Petersson

genom sin avhandling Identitetsföreställningar: performance, normativitet

och makt ombord på SAS och AirHoliday () ökat kunskapen om hur

kön och sexualitet formar servicearbetet. Petersson visar bland annat hur

den föreställda könsnormen inverkar på hur de anställda förväntas utföra

sitt arbete i och med att kvinnor och män väntas uppträda på olika och

kompletterande sätt.75 Hon skriver:

Föreställningar om ”den goda servicen” är sammanvävda med normativa

identitetskonstruktioner och begrepp som god service är, som jag kommer

visa i avhandlingen, invävda i specifika könsnormer. (Petersson :)

Peterssons studie belyser att det ”kön” som skall göras inom SAS och Ryanair

bygger på fantasin om ett nordiskt kön som skall agera ”lagom”. Dessa studi-

er visar att görandet av kön innebär olika krav på hur de anställda förväntas

göra sitt arbete och därmed också skapar olika bekönade arbetsvillkor.
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I Boken Gender and Racial Inequality at work () diskuterar sociologen

Donald Tomaskovic-Devey hur ojämlikheter i arbetslivet formas av köns-

mässiga och ”ras”/etnicitetsojämlikheter. Hans utgångspunkt är att kön och

”ras”/etnicitet inte enbart strukturerar arbetsmarknaden utan även arbetets

konkreta utformning. Han hävdar att:

Racial and gender segregation are intertwined with the very fabric of work,

influencing not the allocation of people to the jobs but the character of jobs

and workplaces themselves. (:)

Ojämlikhet, argumenterar Tomaskovic-Devey, är inte endast kopplat till dis-

kriminering mot kvinnor och minoriteter utan också något som är en del av

själva produktionen. Författaren menar att:

Although social closure processes are important constraints on who gets

which jobs, it is also important to understand that gender and racial

inequalities at work are also potentially built into the very fabric of the

workplace itself. (Tomaskovic-Devey :-)

Det intressanta med författarens utgångspunkt är att ojämlikheten är en del

av själva produktionen och varan/tjänsten. Jag menar att detta blir tydligt i

en bransch där kundernas och arbetsgivarnas fantasier om de anställda utgör

en viktig grund till hur man förväntar sig att de anställda skall agera. En av

de former genom vilken författarens resonemang speglas i mitt material är

genom informanternas (och speciellt de kvinnliga informanternas) fokus på

kroppen och kroppens roll i hur servicearbetet utformas.

Den önskvärda kvinnliga kroppen

Leila är i -års åldern och arbetar som servitris på en restaurang/bar. På res-

taurangen arbetar ett fåtal servitriser och en kock. Både ägarens dotter och

hustru arbetar också som servitriser. Leila arbetar här vid sidan av sina studi-

er. På restaurangen har hon ingen formell anställning och hon jobbar mest

helger och kvällar när hon rings in. Jag frågar hur hon fick arbetet på restau-

rangen, och hennes svar lyder:
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Det var konstigt. Grejen var att det var många som sökte, men de gav inte jobb

till så himla många. Och så var jag där och käkade en dag, och jag vet inte han

kanske tyckte jag var snygg eller något sådant.

Leilas vän jobbade redan på restaurangen så därför var hon där och åt

ibland. Orsaken till att hon fick jobbet kopplar hon till att arbetsgivaren

tyckte att hon var snygg; att se bra ut uppfattar Leila är något som arbetsgi-

varen ansåg vara ett av de väsentliga kriterierna för att få ett arbete på arbets-

platsen. Att han hade denna uppfattning menar hon bekräftades när han

började tycka till om hennes utseende:

Och sen efter typ en eller två gånger som jag hade jobbat där, så sa han, du

måste vara mer sexig.

P: Nää.

Du måste typ sminka dig mer, och i arbetsintervjun ingick frågor som, har du

någon pojkvän? Varför inte? Vad tycker din pappa om det?

P: Vad upplevde du svaret skulle vara? Eller varför tror du att han frågade?

Jag upplevde det som mycket provocerande, liksom här. Jag har ingen aning.

Men först så frågade han om jag hade pojkvän, och sen sa han du måste vara

mer flickaktig.

Att se ut på ett visst sätt är enligt Leila viktigt för arbetsgivaren som uppma-

nar henne att vara mer ”flickig” genom att till exempel sminka sig mer. Att

arbetsgivaren anser sig ha rätt att tycka till om hur Leila skall se ut tolkar jag

som ett exempel på att de anställdas utseende är en viktig del i det som säljs

och därmed något som en arbetsgivare uppfattar sig ha rätt att tycka till om.

Frågan om hon har en pojkvän kan läsas som en illustration på en (hetero-

normativ) maktutövning från arbetsgivaren då han tar sig rätten att fråga

saker som verkar vara irrelevanta i relation till de arbetsuppgifter som skall

utföras. Frågan kan också ses i ljuset av den så kallade hedersdebatten som

förts de senaste åren där unga tjejer med ”invandrarbakgrund” beskrivs som

förtyckta av sina familjer och kulturer, vilket kan leda till att arbetsgivaren

uppfattar den anställdas familjerelationer som sin angelägenhet (Bredström

). Jag frågade vad hon svarade på frågan om hon hade någon pojkvän.
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P: Vad sa du då?

”Jasså”, sa ja, liksom. Man är chockad och man har ingenting att sätta emot,

man kan ju inte vara otrevlig tillbaka. Hade det varit i vanliga fall hade jag fan

nitat gubben. Då hade jag slagit till honom men han är ju ändå arbetsgivare,

och har makt.

Tvånget att anta en speciell form av kvinnlighet, en viss kropp upplever inte

Leila som oproblematisk. Hon säger tvärtom att hon hade ”nitat gubben” om

situationen varit annorlunda. I Leilas fall är hon tvungen att göra en viss kropp

för att göra det servicearbete som arbetsgivarna vill att hon skall utföra. Även

Claudia menar att det krävdes ett visst utseende för att kunna vara servitris:

Jag är inte i åldern att jobba på restaurang, jag är ju över , och de vill ju, det

är ju mest unga tjejer som jobbar på restaurang. Man vill inte ha en gammal

kärring som jobbar.

Det finns likheter mellan Leilas och Claudias resonemang. Leila menar att

hon inte kan jobba kvar, vilket fångar kroppens betydelse i servicearbete. Hon

uppmanades exempelvis att ha ett mer ”flickaktigt” och ”sexigt” utseende.

Claudia upplever att man inte vill ha en ”gammal kärring” som servitris. En

liknande reflektion gör signaturen ”Chanslös efter ” i Hotellrevyn:

Chanslös efter 

Hej Kokplattan. Jag undrar varför Sveriges arbetsgivare är så åldersfixerade.

Man ska vara under . Jag själv är  år och arbetslös och känner mig mycket

diskriminerad. Erfarenhet betyder ingenting idag […] Har man som jag

arbetat som servitris i  år får man vara glad om man kan få ett extra

städjobb ibland. (HR /)

Man kan fråga sig om den anställda ses som en del av det som köps i tjän-

sten. Kanske konsumerar kunderna inte endast mat eller alkohol, utan

också ungdom och perfektion. Citatet lyfter en annan intressant aspekt av

hur servicearbetet görs och ålderns roll för vilket kön som anses kunna göra

servicearbete. Ålderns betydelse för arbetet var inte något som jag till en

början funderade på, men temat har kommit fram framförallt i intervjuerna
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med de äldre kvinnorna som menade att det var svårt att få nya jobb om

man var äldre. Boel säger:

Jag stannar nog här [på sitt arbete, min anm.] jag trivs här, och sen vem skulle

anställda en gammal kärring som mig nu. Det finns nog ingen arbetsgivare

som vill ha mig.

Jag har inte intervjuat så många äldre män, men ingen av de män jag har

intervjuat beskriver liknande erfarenheter i relation till åldern som en diskri-

minerade faktor. Kanske är det så att ålder blir ett diskriminerande element i

relation till kvinnor genom att deras åldrande inte tolkas som en symbol för

kunskap och erfarenhet. En annan insändare beskriver hur chefen inte ville

ha henne anställd för att hon inte fick plats i arbetsuniformen:

Han ville ha långa smala tjejer, inte överviktiga för då passade inte kläderna.

Och jag fick inte bära glasögon, det passade inte unga tjejer tyckte han. Det var

inte snyggt nog. Jag lämnade ett stadigt extrajobb för ett fast jobb på pizzerian.

Men det slutade med att jag går arbetslös och har gjort så sedan i december.

(HR /)

I denna episod är det inte åldern som är problemet utan den anställdas attri-

but. I likhet med Leila beskriver skribenten hur arbetsgivaren på olika sätt

uppmanar henne att ändra sig kroppsligt för att hon skall passa in som servi-

tris. Maja delar delvis Leilas erfarenhet:

När jag kom var jag tvungen att sätta upp håret för de tyckte att det såg för

ovårdat ut, och sen var det risk för att håret skulle hamna i maten, men jag

tror det var mer det där med att det såg ovårdat ut, för kunderna hade visst

tyckt till kring andra servitriser så att alla fick ha det uppsatt.

Maja tolkar kravet på att ha håret uppsatt inte endast som en fråga om hygi-

en utan framförallt att det handlar om kundernas vilja, då det var dessa som

såg till att servitriserna skulle ha uppsatt hår. Citaten och insändarna synlig-

gör på olika sätt hur viktig kroppen och föreställningen om ungdom är för

hur serviceanställda skall utföra sitt arbete.
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Arbetsgivaren köper inte endast arbetskraften utan också kroppen med

vilket arbetet utförs, vilket också ger honom/henne rätten att tycka till om

den. Kroppen är därmed inte något som informanterna bär med sig in i

arbetet utan något som formas i arbetet. Precis såsom Tomaskovic-Devey

() argumenterar menar jag att ojämlikheterna är en del av produktionen

av själva arbetet. Identifieras kroppen som en del i produktionen av tjänster

så anpassas de anställdas kroppar till kundernas och arbetsgivarnas fantasier

om hur kvinnor som serverar skall vara. Kundernas och arbetsgivarnas kon-

troll över de anställda tolkar jag som ett utslag av den privilegierade köns-

och klassmässiga position som kunderna intar i relation till servitriserna.

Samtidigt som informanterna beskriver hur viktigt det är att se ut på ett visst

sätt hävdar de att det är angeläget att kroppen inte alltid syns. De skall ha en

arbetskropp som enbart skall synas när kundernas blickar så önskar.

Synliga och osynliga arbetskroppar

Hur man som servitris skall förhålla sig till kunderna är ett återkommande

tema på insändarsidorna i Hotellrevyn. I ett inlägg upprörs skribenten, en

restaurangkund, av de anställdas utseende:

Det är ingen stil på dagens servitriser

Äter vi inte med ögonen längre? Det är en fråga som jag skulle vilja ställa till

personalen inom restaurangbranschen. Jag har i sommar besökt olika

restauranger och reagerat på hur serveringspersonalen ser ut beträffande

kläder, hår och smycken. En servitris hade ring i näsan. På ett stadshotell hade

både kvinnlig och manlig personal shorts. En servitör hade långt hår i en svans

som räckte ner till rumpan. En annan hade keps. En servitör hade skjorta som

en gång varit vit men som nu var gråaktig och dessutom inte struken. På en

bröllopsfest hade servitrisen, som serverade välkomstdrinken, svarta

långbyxor. Vad får eleverna vid restaurangskolorna lära sig om yttre stil? Det

skulle vara intressant att få ta del av era åsikter, att ni i branschen tycker till.

Jag vill ändå påpeka att både mat och service har varit mycket bra, men att den

yttre inte förhöjde aptiten. (HR /)

Jag läser insändaren som ett exempel på länken mellan en speciell form av

kroppar och service. Avsaknaden av bra service lokaliseras till avsaknaden av
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en tydlig könsuppdelning på arbetsplatsen. Att bära tydligt könsuppdelade

uniformer kanske underlättar för kunderna att ställa olika krav på kvinnliga

och manliga anställda. Metaforen att vi ”äter med ögonen” fångar på ett tyd-

ligt sätt att de anställdas kroppar konsumeras och, som mitt material visar,

också disciplineras. Elena menar att man skall synas på rätt sätt. Hon säger:

Man måste le vid rätt tillfälle, vara lagom trevlig och inte överdriva fjäskandet,

de ska inte tro att man fjäskar, men det är klart man gör.

Att le när tillfället är rätt och vara lagom skall ge kunden en känsla av natur-

lighet. Kunden skall uppleva situationen som behaglig och inte tvingas för-

hålla sig till köpet av tjänsten och den maktrelation som drickssystemet

innebär. Att synas på rätt sätt är något som skribenten ”Själv storlek ”

också betonar.

Gästen skall synas inte servitrisen

Rena och hela kläder, strukna givetvis.

Inga smycken. Möjligtvis diskreta örhängen, förlovnings- eller vigselring, pin

på kragen.

Diskret makeup. Inga röda naglar, eller rött läppstift, ingen ögonskugga på

lager i blått, lila eller dylikt. Alltid strumpor och hela skor utan öppen tå. Det

är gästerna som skall få briljera när de kommer ut. Vi skall inte konkurrera

med dem. För enhetlig klädsel bör arbetsgivarna hålla med kläder.

Själv storlek  (HR /)

Skribenten identifierar osynligheten som en del av servicen som skall ges till

kunderna. Det är kunderna som skall befinna sig i centrum. Journalisten

Åsa Hammar visar i sin studie Som om vi inte finns: om rasism och sexism i

städbranschen () att osynligheten är en viktig del av hur de anställda

förväntas göra sitt arbete. Städare skall, visar författaren, vara osynliga även

om de är synliga. Att vara osynlig är också ett sätt att göra kön på, ett sätt

som också påverkar arbetsprocessen i och med att det kräver att man till

exempel inte talar för högt, tappar saker eller på olika sätt drar till sig upp-

märksamhet. Olika arbetsplatser med olika kunder kräver enligt Susana

olika typer av synlighet:
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Det är skillnad när man jobbar på restaurang. När man jobbar på restaurang

känns det som om människor inte har den minsta respekt för en, alltså. Av

vissa blir man behandlad som luft, man finns inte, och andra vill att man ska

vara där hela tiden. Alla kräver att man ska hjälpa just dom på en gång, just

nu. JAG, JAG, JAG. Där jag är nu finns det en nummerlapp och då väntar man,

då blir det en annan sak.

I likhet med Leidner () som anser att rutiniseringen av servicearbetet

ger en viss form av skydd mot kunderna och deras krav, menar Susana att

nummerlapparna strukturerar kunderna på ett sätt som gör att de förstår

att det inte är deras tur hela tiden. Enligt Susana beror kravet på osynlighet

på kunderna, som ibland behandlar personalen som luft samtidigt som de

vill ha hjälp hela tiden, just nu. Osynlighet och synlighet är i detta fall inte

varandras motsatser utan mer som ett kontinuum av krav på hur arbetet

skall utföras.

Sexuella spel och trakasserier

Kunderna är också viktiga i skapandet av en heterosexuell norm som de

anställda tvingas förhålla sig till. I boken Frukostflingor och nötknäppare redi-

gerad av Barbro Andersson () har HRF samlat en massa ord som är spe-

ciella för branschen. Ett av orden som finns med är ”kaféslyna: yngre kvinna

som jobbar på kafé” (:). Hur vanligt ordet är vet jag inte. Det intres-

santa är dock att det finns ett uttryck som tydligt sexualiserar och nedvärde-

rar de unga kvinnliga anställda. I sin studie visar Magdalena Petersson hur

flygvärdinnorna förväntas sälja mer än enbart en vara (). Författaren

argumenterar att det både från arbetsgivarnas och de anställdas sida råder en

uppfattning om att god service bland annat innefattar ett bejakande av sexu-

aliserade skämt och heteronormativ interaktion. Heteronormativiteten spe-

lar, menar Petersson, en central roll i den performance som både kunder och

arbetsgivare förväntar sig att de anställda skall utföra. Hon skriver:

Heterosexualitet förs fram som ett ideal som tillhör en yrkesroll och som en

given del av ”den goda servicen” och genom att heteronormativitet förstås som

ett skådespel blir det oproblematiskt. (Petersson :)

SERVICEARBETE SOM KROPPSARBETE 143



Heteronormativiteten är central för hur arbetet organiseras och en spelregel

som de som befinner sig i organisationen måste förhålla sig till (Christenson

; Petersson ). Till exempel visar Bayard de Volo att casinoservitri-

serna avskedades när de blev gravida då arbetsgivarna inte ansåg att de

kunde spela det heteronormativa spelet med kunderna (). Att utforska

heterosexualiteten som organiserande princip i arbetslivet och på arbetsplat-

ser innebär en analys av hur de sociala kategorierna kvinna/man regleras

genom specifika sexuella identiteter och åtrå. Den skapas genom processer

inom organisationer där dessa kategorier ofta definieras som komplette-

rande och hierarkiskt ordnade (Christenson ). I mitt material är hetero-

normativitet tvångsmässigt närvarande till exempel i relation till kunderna.

Boel som vi mötte tidigare och som jobbar på ett kafé/restaurang i en annan

verksamhet, minns en situation då hon jobbade som servitris på en restau-

rang/bar. Hennes berättelse fångar hur hon tvingas förhålla sig till hetero-

normativa spelregler för att kunna utföra sitt arbete.

P: Så det är ett mycket socialt jobb?

Ja, det är det, jag tycker det. Och sen måste man ju vara väldigt lyhörd. Jag vet,

jag jobbade med en tjej. Hon var väldigt så här flörtig, så kommer det in ett

sällskap med både damer och herrar då, och så var hon väldigt flörtig mot

killarna. Damerna blev ju väldigt sura och tjuriga medan hon höll på med

killarna och sådant. Och det är, och så kan man inte göra, då är det bättre att

vända sig till tjejerna först och främst. För en tjej kan få en kille att inte gå på den

restaurangen fler gånger. För du vet ju hur tjejer är, det är konkurrens och grejer.

Då är det bättre att vara vän med tjejerna för då kommer dom tillbaka igen.

Att kunna tolka heterosexuella spel är i detta fall viktigt då Boel upplever att

det avgör om kunderna kommer tillbaka eller inte. Hall (b) menar att flört

är en central del av serviceyrket. Boel betonar att för mycket flört kan bli fel

och Elena beskrev i förra avsnittet att man skulle fjäska och vara lagom trevlig.

Bayardo de Volo () menar att servitrisyrket ofta definieras som på gränsen

till prostitution. Att flörta lagom kan i denna kontext tolkas som Boels lyhörd-

het inför att hennes arbete riskerar uppfattas som icke respektabelt samtidigt

som skapandet av en viss sexuell fantasi ingår i arbetet. I motsats till Boel beto-

nar Tatjana att hon behandlar alla kunder oavsett kön på samma sätt:
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Jag tycker inte att det är så stor skillnad på tjejer och killar som kommer och

äter, jag behandlar dom alla lika. Och om grabbarna säger något, man lär sig

att ta det efter ett tag, de menar ju ofta inte något dåligt.

Jag läser uttalandet som ett sätt att försöka normalisera de manliga kunder-

nas beteende. Citatet kan också tolkas som en markering gentemot mig som

vid flera tillfällen i intervjun återkom till frågan om den sexuella utsattheten

i arbetet. Genom att betona att hon behandlar alla kunder på samma sätt

ifrågasätter Tatjana min uppdelning av kvinnliga och manliga kunder. Att på

olika sätt tvingas förhålla sig till (tvångs)heterosexualitet i arbetet görs inte

endast i relation till kunderna utan också gentemot andra anställda. Susana

som vi tidigare träffat berättar att en manlig anställd trakasserade de kvinn-

liga anställda men att ingen av dem vågade säga ifrån:

Och den andra tjejen som jobbade där vågade inte säga det till dottern, och

hon vågade inte heller säga det till chefen så hon sa det till mig, så jag tänkte

”skit jag måste göra något åt det”, så jag sa det i alla fall till dottern, och så sa

dottern det till mamman och mamman sa det till pappan. Och pappan blev

skitsur på kocken och så fick han sparken. Men jag tror inte det är hela orsaken

bakom att han fick sparken.

Citatet belyser den kontinuitet som finns mellan den heteronormativa

ramen och det psykiska och fysiska våldet samt hot om våld som kan finnas

på arbetsplatserna, men inte endast i mötet med kunderna. I den här situa-

tionen upplevde informanten att det var svårt att säga ifrån i och med att

kocken och ägaren kände varandra. Problemet löstes genom att det på

arbetsplatsen fanns ett nätverk av kvinnor som till slut informerade chefen

genom ägarens fru.

Speciellt de äldre kvinnliga informanterna tonar ner den sexualiserade

delen av arbetet eller uttrycker att de själva kan utnyttja det. I mina intervju-

er märker jag tydligt hur jag tenderar att återkomma till frågan om sexuella

trakasserier, våld och relationen till de manliga kunderna, samtidigt som

informanterna inte gärna talar om dessa frågor. Det kan tolkas som att dessa

ämnen inte är legitima att tala om, eller att det är en naturlig del av arbetet

som utförs. Det kan också läsas som en strategi för att avsexualisera arbetet,
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och betona de delar av omsorg som finns. Viktigt är också informanternas

motstånd mot att uppfatta sig själva som offer, bland annat genom att visa

att man har kontroll över interaktionen. Claudia ger mig ett svar på en fråga

som förvånade mig.

P: Men är det mycket sånt här du vet, sexuella trakasserier?

Nä, nä. OK, man flörtar ju om en snygg kille kommer in [skratt] så flörtar man,

men det är ju en annan sak [skratt] men sextrakasserier, nä det är det inte.

P: Man kanske kan ragga upp någon som vinner kanske?

Ja, en som vinner mycket pengar.

Svaret gör mig perplex och det tar en liten stund (och en del harklande)

innan jag kommer med nästa fråga. Claudia vänder på hela frågeställningen

och talar först om sig själv som den som flörtar vilket sätter mig ur balans.

Hon gör sig själv till subjekt och desarmerar min fråga med ett skratt.

Representationen av de anställda kvinnorna inom branschen tenderar ofta

att betona arbetets sexualiserade karaktär. Detta är en representation som

också finns inom forskningen. Kanske har detta lett till att kvinnorna mer

aktivt förhåller sig till dessa diskurser och på olika sätt bemöter dem. Jag

uppfattar det som att informanterna är tydligt medvetna om att görandet av

kön och sexualitet är viktiga delar i deras arbete. På så sätt skulle jag nog

hävda att idén om en total alienation inom dessa yrken, som det till exempel

framhållits av Hochschild (), osynliggör de anställdas medvetenhet om

hur och varför kön och sexualitet skall göras i arbetet. Klara, som är plus 

år, har i likhet med många av de kvinnliga informanterna vid flera tillfällen

jobbat som servitris på restaurang/bar. Hon beskriver relationen till stam-

gästerna såhär:

Men det här med stamgäster och deras bekymmer och allt man får höra, det är

rätt roligt, det är mycket sådant där, ”jag träffar aldrig någon” [med miserabel

röst, min anm.] ”jag vill träffa någon som dig”. Men det gör du ju inte här. Jag

menar, man kan inte träffa någon på krogen på det viset. Jag skulle ju aldrig

vara intresserad av en kille som kommer in varenda dag efter jobbet och tar en

öl på vägen hem, så kommer det in någon han känner, då tar han en öl till, och

så tar han en öl till för det kommer in ytterligare en som han känner. Så står
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dom och pratar, och så har han tagit fyra fem öl, och sen åker han hem och så

åker han och jobbar nästa morgon. Vissa tar tio öl och så en Jägermeister och

sen upp och jobba nästa morgon. Och så har dom vägarna förbi igen. Så dom

har vägarna förbi sju dar i veckan, och då är man ju alkoholiserad. Faktiskt.

Det finns en dubbelhet i Klaras relation till de manliga kundernas uppskatt-

ning av henne. Å ena sidan tycker hon att det är lite roligt att de verkar upp-

skatta henne och vilja träffa någon som hon. Å andra sidan har hon ingen

förståelse för att de på allvar tror att hon skulle vilja träffa någon som dem.

I detta avsnitt har jag velat visa hur centralt iscensättandet av kroppen är

för görandet av service. Materialet visar att det är olika kroppar som arbetar,

kroppar som fyller olika arbetsfunktioner. Ibland skall de vara synliga, ibland

osynliga. Ibland skall de vara ”flickiga”, ibland lagom. Ibland flörtiga och

ibland avsexualiserade. Kroppens betydelse blir inte minst tydlig genom

informanternas beskrivningar om att de upplever att arbetsgivarna tycker till

om deras kroppar, samt genom deras egna åsikter om andra anställdas krop-

par och beteenden. Materialet visar också den heteronormativa norm som

både präglar och reglerar kundernas, arbetsgivarnas samt de manliga anställ-

das krav och förväntningar på arbetskraften. Jag vill se det som att kroppen

blir en del av arbetsprocessen och en del av produktionen varigenom kön

görs, men kroppen säljer inte bara kön utan också exotism och färg.

Den ”exotiska” kroppen

Bland de rasifierade ungdomar som jag intervjuar beskriver tjejerna att deras

kroppar på olika sätt används för att sälja maten. Leila reflekterar över en

situation som tydligt fångar hur kön och exotism vävs samman:

Det var roligt med tanke på invandrare och svenskar. Jag tar det från början.

Det var många invandrare som jobbade där och några svenska tjejer, men så

skulle dom börja servera svensk husmanskost på lunchen och då sa dom

uttryckligen: ”nää, vi vill inte att du jobbar på lunchen längre för nu är det så

att vi ska servera svensk mat och vi tycker inte att du kan representera den

svenska maten. Så du får gärna jobba kvar, men då får du jobba på kvällarna”.

Men innan var det inget problem att jag serverade indisk mat.

P: Vad sa du?
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Ja, vad ska man säga? OK, men sen när dom inte hittade några svenska tjejer

som ville jobba på deras villkor så kom dom tillbaka och frågade om jag inte

kunde jobba på lunchen. Då kunde jag servera svensk mat.

I Leilas arbete på restaurangen ingår att städa, diska, ta fram saker och ser-

vera (med andra ord allt förutom att laga själva maten). I en diskussion om

vilka arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen kommer vi in på frågan

om ”invandrare” och ”svenskar” hade olika typer av arbetsuppgifter även

om de är anställda för att göra samma arbete. Leila beskriver då hur arbets-

givaren delar upp arbetet i restaurangen utifrån en föreställning om de

anställdas kulturella bakgrund och koppling till Sverige. Med ironi i rösten

berättar hon vidare att det inte är något problem när hon serverade indisk

mat, trots att hon inte är indier. Det intressanta med episoden som Leila

beskriver är att den fångar hur skillnadsskapandet, som i detta fall görs

mot bakgrund av en idé om att vissa människor inte anses vara ”den äkta

svenska varan” och därmed inte kan representera den svenska maten, får

ojämlika effekter i och med att det enligt Leila är tuffare (men inte mer

betalt) att jobba på kvällarna.

Det är svårt att veta hurvida det är arbetsgivaren eller kunderna eller

båda som skapar föreställningen om att svensk husmanskost skall serveras

av anställda som kodas som ”svenskar”. Tanken verkar vara att så länge det

inte är ”svenskt” så är det ”annorlunda” och då kan alla som är ”annorlun-

da” servera maten. Jag tolkar detta som ett utslag av den homogenisering

som görs av rasifierade grupper där det som förenar är att man kodas som

”icke-svensk/vit”, och där svensk husmanskost definieras som en del av

nationen som därför inte skall serveras av människor som inte anses tillhö-

ra den svenska nationen. De ekonomiska ramarna tvingar emellertid

arbetsgivaren att frångå den skillnadsskapande praktik som var tänkt att

göras utifrån en idé om förhållandet mellan maträtt och kropparna som

skall servera (eller iscensätta) maten.

Att hon som anställd ska passa till maten är något som också Stina upp-

lever. Stina är i -års åldern och adopterad från Korea. Hon berättar att hon

sökte arbete på en sushibar och fick det, något chockad. Idag jobbar hon på

restaurangen på helger och rycker in ibland.
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Jag menar, vad har jag med Japan att göra, jag hade aldrig lagat sushi och det

är svårt. Jag sa det till dom, de kanske tänkte att de som kom inte skulle se

skillnad på en korean och en japan.

Återigen beskriver informanten hur idén om att ”passa” maten påverkar

vilka arbetsuppgifter man får och inte får. Det intressanta är också den ironi

som både Leila och Stina använder sig av när de beskriver sina speciella vill-

kor. Leila berättar att hon upplever att kunderna inte tyckte att det var ett

problem att hon var ”invandrare” så länge de markerade att hon var ”invan-

drare”. Leila säger:

På restaurangen tror jag inte att folk tycker att det är ett problem att vi är

invandrare, det anses liksom mer exotiskt. Man fick höra ”Ohh, var kommer

du ifrån? Vad fint hår du har…”

P: Av gästerna?

Det var faktiskt inte alls roligt.

P: Så när ni serverade, så apropå vädret så, kom…

Ja, och då får man säga, ”tack, tack”. Vad fan ska man säga?

P: Ja, visst är jag exotisk!

Eller, vad du ser bonnig ut då!

Nor arbetar på ett kafé/restaurang, hon är i -års åldern och jobbar extra

vid behov. Hon kom med sina föräldrar från Palestina när hon var liten. Hon

har arbetat till och från inom branschen sedan hon slutade gymnasiet, fram-

förallt som servitris på kaféer/restauranger och restauranger/barer.

När jag jobbade på [namn på arbetsplats], så tittade kunderna ibland lite som

om de tyckte synd om mig, eller tyckte att det var bra att jag hade ett jobb. Det

kanske bara var inbillning, men jag tyckte det faktiskt, som att ”ååå, titta en

förtyckt tjej som jobbar, vad bra”. Och när de frågar var jag kommer ifrån och

jag säger svaret då är det verkligen synd om mig.

Såväl Leila som Nor beskriver hur kunderna på olika sätt markerar att de inte

uppfattar dem som svenskar, dels genom att fråga och dels genom blickar.

Dessa berättelser kan läsas i ljuset av att specifika typer av kroppar exotiseras
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inom ramen för en interaktion där heterobegär kopplas till koloniala fantasi-

er om den ”Andra”.

Kundernas frågor och blickar kan kanske också tolkas som ett sätt för

kunder och arbetsgivare att differentiera arbetskraften och kunna behandla de

anställda på skilda sätt. Nor betonar att hon kanske är paranoid när hon skall

beskriva hur hon uppfattar att kunder ser på henne. Intressant är att rasism här

tolkas som en personlig (sjuk) upplevelse. Kanske ett sätt att värja sig mot

rasism är att tolka det som ens egna överdrivna känslor. Stina berättar:

Jag tycket det var svårt, så det blev fel ibland, men jag antar att de ville ha mig

där så att jag kunde le mot kunderna. Jag skulle inte prata för mycket heller.

Det kanske är så man uppfattar att japanska kvinnor skall vara, vad vet jag.

Görandet av kön hänger här samman med görandet av en tänkt ”kultur” och

hur detta skall spelas. Forskning om servicearbete har visat hur centralt

görandet av kön och sexualitet är i görandet servicearbete. Samtidigt har en

tendens funnits att osynliggöra hur kön görs inom ramen för koloniala dis-

kurser. Osynliggörandet har lett till att det framställts som att alla anställda

måste göra (och sälja) kön och sexualitet på ett och samma sätt. I mitt mate-

rial är det tydligt att säljandet av tjänster är kopplade till ett rasifierat (exo-

tiskt) kön. Enligt Susana är detta något som även arbetsgivarna är medvetna

om, då specifika kroppar signalerar specifika saker. Här beskriver hon vilken

förändring som hennes arbetsplats genomgått:

Innan var det många invandrare som jobbade på bageriet, men nu är det

väldigt få som expedierar som är invandrare. Jag och [namn på kollega] är

dom enda som ser invandrade ut. Dom andra ser väldigt svenska ut, dom som

jobbar, men dom som ska representera bageriet ska se ut som svenskar, medan

de som bakar och så, dom är invandrare. Dom som inte syns. Men ägarna är ju

inte svenska, men jag känner verkligen att dom inte vill ha invandrarstämpeln

på företaget. För då är det väl mindre värt och mindre exklusivt.

För att slippa en ”invandrarstämpel” behövs det enlig informanterna männis-

kor som uppfattas som ”svenskar” i företagets möte med kunden. Citatet kan

läsas som ett exempel på hur ”svenskhet” görs för att signalera att företaget
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sköts enligt gällande lagar och regler. Alla de anställda som jobbade på bageri-

et var ”svenska” tjejer med undantag av Susana och en kompis till henne. Frå-

gan är om ”vithet” och ”svenskhet” i dessa fall kopplas samman med

kvinnor/tjejer i och med att det är de som finns på arbetsplatsen. Att ”svensk-

het” och ”vithet” inte bekönas kan tolkas både som att det är självklart att de är

tjejer, eller att kravet på vithet är det som upplevs som det överordnade. Histo-

riken Venus Green () visar i sin studie om telefonistyrket i USA hur arbe-

tet i sig kopplades samman med en bekönad kvinnlig ”vithet” genom att arbe-

tet ansågs kräva egenskaper som endast ”vita” kvinnors kroppar definierades

vara bärare av. Företaget, menar hon, hade inte en direkt diskriminerande

policy men anställde endast vita arbetarklasskvinnor, vilket legitimerades

genom argumentet att afro-amerikanska kvinnor hade en accent som ingen

skulle förstå. Det intressanta med Greens studie är att den belyser hur vithet

och kön konstruerar idén om ett yrke. ”Vita” kvinnors kroppar i detta

sammanhang signalerade intelligens och rätt moral, men också en form av

skörhet.76 ”Vithet” är i likhet (och tillsammans) med kön, visar Green (),

väsentligt för hur yrket uppfattas och kommer att påverka de arbetsvillkor som

de anställda får. Att allas kroppar inte får synas överallt tas också upp av Mika

som arbetar som servitris på en restaurang/bar. Hon är i -års åldern och har

jobbat inom branschen i många år, med några uppehåll när hon fick barn och

studerade. För närvarande har hon en tidsbegränsad anställning.

Kommer man väl in på en arbetsplats, att man har fått in sin fot och börjar

jobba då klarar man sig någorlunda. Men innan man kommer dit, där har vi

det stora hindret känner jag det som. Då är man utpekad innan man kommer

dit känner jag. Man säger alla lika, men så fungerar det inte. Så är det. Det

kvittar hur länge vi har bott här. Jag får ju höra att jag tänker för mycket

svenskt, sen kan jag ifrågasätta det, vad är för mycket svenskt. Det är liksom.

Det är ju som dom säger på arbetsmarknaden, man måste behärska svenskan,

om man ska komma in. Sen har man en massa grejer som tycker, den ser ut så,

och den ser ut si […] man får inte komma in typ om man har sjal över

huvudet, och man ska se ut på ett visst sätt. Men det är ju arbetsgivarna.

Att hela tiden få kommentaren ”du tänker svenskt” kan ses som ett sätt att

upprätthålla särskiljandet mellan ”vi svenskar” (som är svenskar utan att
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behöva tänka) och ”dom invandrarna” (som är tvungna att tänka svenskt). I

citatet fångar Mika att sättet att exkludera människor från arbetsmarknaden

inte endast är kopplat till idén om att man skall kunna svenska (något som

flera av informanterna ironiserar över) utan även till hur man ser ut. Att se ut

på ett visst sätt tolkar jag här som att man skall se ut på ett sätt som inte

kodas som ”icke svenskt.”

Det är emellertid inte enbart kunderna och arbetsgivaren som skapar

åtskillnad mellan de anställdas kroppar utan även andra anställda. En av

informanterna beskriver hur de anställda tenderar att uppfatta de rasifierande

kunderna som de som är det stora problemet på arbetsplatsen. Diskursen om

skillnaden mellan ”invandrare” och ”svenskar” innebär att de anställda som

inte uppfattas som ”svenskar” tvingas förhålla sig till hegemoniska rasistiska

representationer. Jag frågar Mika om hon har blivit diskriminerad:

Ja, när det gäller diskriminering när man är gravid och så, nä, det finns inte.

P: Har du självt upplevt under ditt arbetsliv att du har blivit diskriminerad?

Som invandrare? Ja. Men inte som kvinna.

P: Hur då?

Ja, det vara ett arbete, men det är länge sen, det är jättelänge sen. Jag sökte ett

jobb och jag kunde inte så bra svenska heller, men han sa till mig ”nej vi

föredrar svenskar”. Det var första och enda gången som jag har upplevt det,

annars så har jag inte upplevt det. Eller så har jag inte brytt mig, jag vet inte jag

bryr mig inte om såna saker. Jag tycker att folk som gör det, att folk som inte ser

mer än det, dom är precis som åsnor eller hästar. Som har sådana vid ögonen så

dom ser bara rakt fram, så jag bryr mig inte, jag brukar inte bry mig om sådant.

Jag hör att vissa i personalen pratar illa om invandrare som kommer hit, men

dom är rätt störiga också. Kommer hit och gapar och då säger dom ”ahh nu

kommer dom igen”. Men jag tar inte åt mig, för jag är inte sådan, var och en är

som den är, och dom är rätt störiga också, dom kan vara rätt jobbiga.

Uppdelningen av kunder i ”svenskar” och ”ickesvenskar” leder i detta fall till

att Mika måste förhålla sig till kollegernas uppfattningar om ”invandrare”.

Citatet är intressant också för att det belyser variationer inom kategorin

kunder utifrån etnisk markör och synliggör att det bakom kategorin kunder

finns olika kroppar vars handlingar tolkas och bemöts på olika sätt.
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Rasismen på jobbet som uppenbarligen verkar finnas, beskrivs som något

informanten inte bryr sig om. De människor som säger saker beskrivs som

människor med ett begränsat seende, och som därför inte är några att bry sig

om. Mitt material visar på olika strategier som anställda utvecklar för att

bemöta och leva med rasism i vardagen. Mika använder djurmetaforer för

att distansera sig själv från sina arbetskamrater, samtidigt som hon under-

stryker i samtalet med en forskare, som också har en annan etnisk bakgrund,

att hon ”tar inte åt sig”, det vill säga att hon inte är något offer.

Kroppens rasifierade och bekönade arbete

Reglering av kroppar kan förstås med begreppet inkluderad underordning

som innebär att rasifierade grupper inkluderas på arbetsmarknaden men i

en underordnad position (Neergaard ; Neergaard, m.fl. ). I Nors

fall är till exempel frågan om inte hon får arbete just genom en inkluderad

underordning grundad på rasifieringsprocesser. Hon matchar delvis kunder-

nas önskemål samtidigt som de villkor hon tvingas arbeta under och den lön

hon har ställer henne i en underordnad samhällelig position. Stina, Nor och

Leila uppfattar alla att deras utseende på olika sätt utnyttjas i arbetslivet, inte

minst för att signalera olika saker till kunderna. Bridget Andersons ()

studie visar att köp av hushållsnära tjänster till stor del handlar om att köpa

underordning. Enligt författaren kan man inte begränsa förståelsen av hem-

biträden till en analys av deras roll i produktionen, det vill säga rasifierade

gruppers funktion i att frigöra tid åt mellanskiktskvinnor för arbetsmarkna-

den. Fenomenet måste förstås som en social relation som reproducerar inte

enbart relationer mellan klasser utan också mellan rasifierade grupper. De

postkoloniala feministiska interventionerna är centrala för analyser av ser-

vicearbetet då de pekar på behovet av att se hur kön och sexualitet rasifieras.

Mitt material bekräftar dessa författares slutsatser. Kön görs i relation till

diskurser om annorlundahet och exotism. Arbetsgivarnas och kundernas

vilja (och krav) på att Leila både skall vara exotisk och mer flickaktig, som vi

såg i början av kapitlet, visar att kön och sexualitet förväntas säljas och repre-

senteras på olika sätt av olika kvinnor. Arbetsgivarens krav på att tjejernas

kroppar skall ”passa” till maten kan ses mot bakgrund av att servicesektorn

inte endast producerar och säljer tjänster utan även föreställningar kring exo-

tism, kön och heteronormativitet. I likhet med tidigare genusforskning visar
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mitt material att görandet av kön och sexualitet är centralt för görandet av

service, men mitt material visar dessutom att kön både rasifieras och klass-

märks och att detta kommer att påverka vilka former för kvinnlighet/femini-

nitet som de förväntas göra, och inte minst vilka arbetsuppgifter som de för-

väntas utföra. Kön rasifieras och klassmärks tydligt inom servicearbetet vilket

inte minst framgår av berättelser där informanterna beskriver vilka förvänt-

ningar som kunderna har på dem. Uppdelningen av såväl ägare och anställda

i termer av ”invandrare” och ”svenskar” görs ofta utifrån en idé om kulturella

skillnader. Frågan materialet reser är om kundernas och arbetsgivarnas upp-

delning av arbetskraften också innebär att man kan kräva olika typer av

arbetsutförande beroende på om den anställda uppfattas som ”svensk” eller

inte; detta skulle innebära att det skapas en form av hierarkisk differentiering

av arbetskraften som legitimeras via diskurser om kulturella skillnader.

Materialet visar också att (arbets)kroppen är viktig i görandet av kulturra-

sism, här genom en exotisering av de anställdas kroppar. Ett intersektionellt

perspektiv som fångar hur olika maktrelationer formas i varandra är centralt

för att analysera hur olika former av ojämlikhet skapas i arbetsprocessen. Att

förstå kön som ett ”rent” kön som inte rasifieras eller klassmärks osynliggör

de specifika formerna för exploatering som rasifierade kvinnor befinner sig i.

 



Malmös attraktionskraft speglas också av att staden drar många besökare och

turister. Under de senaste åren har rumsansökningen i Malmö ökat i

genomsnitt med  procent per år, bättre än för både Sverige och övriga

Europa (Reepalu )

Detta är ett slitigt jobb på många sätt, en massa kunder som vill ha allt perfekt.

En del av dom är dessutom morgontjuriga. Man stressar för att hinna med. Jag

tror inte jag vill vara kvar så länge, men det är ett OK jobb ibland, men slitigt

och rätt dålig lön.

Turism och evenemang pekas ofta ut som viktiga arenor i förändringen av

Malmö från en industristad till en kunskaps/tjänste/evenemangsstad. Maja,

som vi träffade tidigare och som arbetar på ett av Malmös  hotell, beskriver

arbetsvillkoren inom framtidsbranschen som stressiga, lönerna är låga och

själv vill hon helst inte stanna för länge inom branschen.77 Citaten ovan belyser

vad jag upplever vara en paradox i talet om Malmö som tjänste- och evene-

mangsstad. Å ena sidan lyfter man från officiellt håll ofta fram turismen och

evenemangen som stadens framtid, å andra sidan förblir ofta de människor

som arbetar inom dessa sektorer och de villkor som finns där osynliga. Osyn-

liggörandet sker delvis genom att vissa delar av staden definieras som bärare av

framtiden medan andra delar ses som bärare av sociala och ekonomiska pro-

blem. Andelen människor med utländsk bakgrund definieras ofta som en av

Kapitel 8
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orsakerna till stadens sociala problem, samtidigt som rasifierade grupper utgör

en stor del av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen, den kanske

mest centrala delen för den växande turismen och för det som definieras som

Malmös framtid. Jag valde Malmö som arena för min studie då staden på olika

sätt är bärare av många av de frågeställningar jag har om expansionen av

tjänstesektorn och dess effekter för ojämlikhet. Staden visade sig inte endast

vara en begränsad plats med en speciell socioekonomisk struktur utan också

ett levande rum som formar exkluderings/inkluderingsprocesserna.

Plats är i likhet med tid teman som spelar en viktig roll i hela organise-

ringen av arbete. Att se plats som det prisma varigenom materialet formas

gör det möjligt att se ojämlikheten från en rad olika perspektiv. I detta kapi-

tel kommer jag utifrån informanternas erfarenheter analysera betydelsen av

plats i konstruerandet av olika former av ojämlikhet. Plats kommer att dis-

kuteras både i relation till Malmö som plats och i relation till beskrivningar

av olika arbetsplatser.

Kulturgeografen Irene Molina () visar i sin analys av hur segregering

skapas i Uppsala vikten av att förstå att segregering skapas i en dynamik

mellan institutionella orsaker (så som statens förhållande till flyttmönster

och vilka ägandeformer som finns när det gäller boende) och diskursiva och

symboliska gränser som finns i städerna. Det intressanta med Molinas

undersökning i relation till min studie är att hon fångar den ömsesidiga rela-

tion som finns mellan det symbolisk-ideologiska och den strukturella nivån

i skapandet av ojämlika villkor. Städer är, som Molina visar, platser som rasi-

fieras och denna rasifiering kommer att påverka organiseringen av de sociala

orättvisorna. I det förra kapitlet såg vi hur viktig kroppen var i görandet av

servicearbetet. Frågan är om detta innebär att vissa kroppar ges tillträde till

vissa (arbets)platser. Sociologen och genusforskaren Miriam Glucksmann

() menar att forskningen om arbetslivet tenderat att förstå plats och tid

som fenomen vilka ramar in de sociala processerna utan att vara en del av

dem. Hon argumenterar för att både tid och plats skall förstås som sociala

processer som formar arbetets organisering. Med hennes egna ord:

Space, like time, should not be conceived as a context external to social

process, but rather as an integral component of it. Social relations and social

processes are active constituents in the construction of place, to be seen as
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productive of spatiality rather than as occurring within a spatial envelope that

does not need to be brought into the understanding of what happens ”inside”

it. (Glucksmann :)

I mitt material framträder dynamiken som Glucksmann pekar på. Platserna

finns redan inom ramen för existerande ojämlikheter samtidigt som platsen

i sig också formar ojämlikheterna och inte endast är de rum där de kan ana-

lyseras. Informanternas beskrivningar och erfarenheter av arbetslivet i

Malmö präglas tydligt av idéer om vem som skall finnas var i staden, och vad

deras närvaro på olika platser ger för signaler.

”Om du berättar var du jobbar
– berättar jag vem du är”

Mariano skrattar åt sitt eget uttalande att han kan identifiera vem du är bero-

ende på var du jobbar. Han berättar för mig att det är svårt för honom att få

arbete i vissa delar av staden för att han är ”invandrare”. Ironiskt, men med

ett visst allvar säger han att han kan avgöra om en person är ”svensk” eller

inte beroende på var i Malmö personen arbetar. Erfarenheten av att inte ha

samma tillträde till stadens arbetsliv är ett tema som återkommer i intervju-

erna med de unga rasifierade informanterna. Det handlar både om upple-

velsen att ha svårt att komma in i arbetslivet och av att man har ett kontakt-

nät som ger sämre arbeten. Etnicitetsforskaren Alireza Behtoui () visar

att de informella kontakterna är centrala i skapandet av en rasifierad arbets-

marknad. Han synliggör att ungdomar med svenskfödda föräldrar tenderar

att ha bättre kontakter än vad rasifierade ungdomar  har. Hans studie visar

att rekrytering via sociala nätverk i stor utsträckning bidrar till att återskapa

redan existerande ojämlikheter på arbetsmarknaden, framförallt i relation

till kön och etnicitet (Behtoui ).

I likhet med Wuokko Knocke och Fredrik Hertzberg () uppfattar jag

det som att informanterna inte saknar sociala nätverk utan snarare att nät-

verken finns inom speciella delar av arbetsmarknaden. Författarna kallar

denna process för social nätverkssegregering vilket innebär att segregeringen

delvis skapas via olika tillgångar till nätverken i en redan etniskt segregerad

arbetsmarknad. Till exempel visar Knocke och Hertzberg att ungdomarna

upplevde diskriminering i mindre utsträckning inom restaurangbranschen
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då såväl andra anställda som arbetsgivarna i likhet med ungdomarna själ-

va hade utländsk bakgrund (). Det som fångar mitt intresse är erfa-

renheterna av exkludering/inkludering som Mariano länkar till vad han

uppfattar vara konsumenternas efterfrågan på vissa kroppar på vissa stäl-

len i Malmö:

Ja, invandrare har mindre kontakter. Dom har kontakter inom sig själva och

det är också därför som vi håller de låga lönerna,  kronor i timmen mellan

oss själva. För vi vet att det är det som gäller, det finns ingen som vet att du

kan få  kronor svart där borta […] å andra sidan så tror jag inte att de hade

fått det, jobbet alltså.

P: För att?

Det är inne i staden, Lilla Torg. Det är svenskar som skall komma och äta och

då skall det vara svenskar som lagar maten. Det är en undangömd

diskriminering, eller?

Mariano är i -års åldern. Han har bott i Malmö under den största delen

av sitt liv. På gymnasiet gick han en hotell- och restaurangutbildning med

inriktning mot restaurang och måltid. Efter det jobbade han i ett par år på

olika restauranger och sedan gick han på en yrkesförberedande kockutbild-

ning. Nu arbetar han på en avancerad form av snabbmatsrestaurang. Då

det finns en ständig underbemanning på restaurangen gör Mariano en rad

olika arbetsuppgifter, från att diska till att servera. Mariano kopplar sin

erfarenhet av exkludering från visa delar av staden till att kunderna efter-

frågar ”svenska” arbetskroppar. Kontaktnäten är här inte bara kopplade till

olika sektorer av arbetsmarknaden utan också till olika geografiska områ-

den, som enligt Mariano påverkar både löne- och arbetsvillkor. Som Mari-

ano säger bygger den undangömda diskrimineringen här på en känsla av

att de som uppfattas som ”svenskar” vill att andra ”svenskar” skall servera

dem. Wuokko Knocke använder begreppet etnosocialitet för att identifiera

processer där arbetsgivare anställer människor som de uppfattar som

”lika” (Knocke, m.fl. ).78 I detta fall kanske etnosocialiteten också spe-

glar kundernas förväntningar om vem som skall utföra vilket arbete.

Mariano berättar vidare:
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Men vad du tjänar beror också på var du jobbar. Jobbar du som kock på Lilla

Torg, där finns det ingen kock som tjänar mindre än  spänn i timmen. Jobbar

du utanför blir det  spänn eller mindre i timmen. Det finns sådana klyftor.

P: Varför tror du att det är så, varför är det så stor skillnad i lön mellan de som

jobbar på Lilla Torg och här (på Nobeltorget)?

Vi säger dom som jobbar på Möllan.

P: Mmm.

Det är en statusgrej, dom flesta som jobbar på Lilla Torg är svenskar. Min

flickväns kusin är också kock, och han jobbar enbart på ställen där det enbart

finns svenskar, och dom anställer bara svenskar. Och dom betalar honom 

spänn svart, och det är jättebra. Om du jobbar svart här på Möllan betalar

dom dig inte mer än  eller  kronor i timmen.

Återigen återkommer Mariano till uppdelningen mellan Lilla Torg och

Nobeltorget/Möllevångstorget. Den geografiska uppdelningen skapar enligt

Mariano ojämlikhet i relation till löner mellan dem som arbetar på Lilla Torg

och dem som arbetar vid Nobel- eller Möllevångstorget. Status kopplas av

Mariano till svenskhet. Jag tolkar det som att ”svenskhet” (Mattsson )

skall förstås som en privilegierad maktposition, som har privilegier över

plats (vem som får finnas var) och rörlighet (kontaktnät), snarare än som en

beskrivning av olika människors bakgrund. Mariano talar till exempel sällan

om sina arbetskamrater, som faktiskt tillhör majoritetsbefolkningen, i ter-

mer av svenskar. Svenskhet länkas snarare till bättre och mindre exploate-

rande arbetsvillkor. Att jobba på ”Möllan” menar Mariano innebär att män-

niskor arbetar mer, medan om man jobbar på Lilla Torg finns det en större

möjlighet att ta det lugnt. Han säger:

Ja, jag har jobbat med dom. Dom tar pauser och ändå får dom mer. Jag har

märkt att här på Möllan finns det restauranger som är fulla men det är ändå

bara två som serverar, och dom springer och springer. Och dom flesta jobbar

svart eller fifty fifty. Men om du går till Lilla Torg så ser du att de finns mer

personal, de jobbar också svart, men i och med att svenskarna är mer

ordningsamma kan de sina rättigheter, och allt det där, medan invandrarna

hela tiden håller på att försöka smyga för myndigheterna och så.

P: Så invandrare jobbar mer, men tjänar mindre?
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Ja, så är det, det har jag själv sett. På alla restauranger i Malmö. Till exempel på

dom fina restaurangerna, där det bara jobbar svenskar, har dom minst två till

tre som jobbar på kvällarna, och dom jobbar alla svart och får  spänn i

timmen. Och på Möllan där har jag varit, och där har man inte någon OB, och

där är vi aldrig så många på kvällarna så vi jobbar fan så mycket mer än på de

där fina restaurangerna.

Som beskrevs tidigare menar Mariano att en av orsakerna till varför han inte

får arbeta på Lilla Torg är att det är mest svenskar som äter där och att de,

enligt honom, vill att det skall vara svenskar som lagar maten. I detta citat

skapas en koppling mellan plats, arbetskraft och arbetsvillkor. ”Svenskarna”

som arbetar på Lilla Torg menar Mariano jobbar mindre än de ”invandrare”

som jobbar på Möllevångstorget. Marianos beskrivning av att inte få servera

den svenska maten kan enligt mig läsas som ett exempel på hur vissa platser

kodas som legitima endast för kroppar som kodas som svenska. Att de som

konsumerar där vill att ”svenskar skall arbeta där” beskriver Mariano som en

undangömd diskriminering. Kanske kan denna osynliga diskriminering ses

som osynliga murar som bygger på föreställningar om vem som skall göra

vad på arbetsmarknaden och hur detta skall göras.

Mariano upplever att dessa osynliga murar är tydligt geografiskt defini-

erade då det handlar om var i staden du arbetar. I beskrivningen finns en

koppling mellan plats och ojämlikhet då ojämlikheten till viss del formas

för att man som ”invandrare” inte vet och inte får arbeta på vissa platser

där villkoren är bättre. Medan Mariano erfar att han inte får arbete inne i

staden arbetar både Nor och Leila i centrum just i de områden där Maria-

no inte fått arbete. Nor och Leila fick arbete genom kontakter. De hade

(kvinnliga) vänner som redan arbetade på arbetsplatserna. Som visades i

förra kapitlet anser båda att deras anställningar delvis beror på att de anses

vara exotiska och därför kan passa ihop med maten. I relation till plats

säger Leila:

Jag tror inte man får jobb var som helst, på vissa ställen vill de nog bara ha

blonda, om man inte har kontakter. Det är som om vissa ställen är deras och

där är det lite bättre.
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Både Mariano och Leila har uppfattningen att man som rasifierad inte får

arbeta var som helst, och i likhet med Mariano menar Leila att arbetsvillko-

ren är bättre på de arbetsplatser där endast ”svenskar” får arbeta. Platsen är

enligt Omar också definierad av vad som skall produceras. Han säger:

Det enda svenskarna vill att vi ska göra är att öppna pizza, kebab eller falafel

som ska vara billigt också. Hur kul är det egentligen. Då är det OK, då säger

dom inte att vi tar deras jobb.

Omar arbetar som bartender på en restaurang/bar. Ofta är de minst två som

jobbar per kväll i och med att det är mycket folk som ställer sig i baren. Han

är i -års åldern och har utbildat sig till bartender. Nu har han en tillsvid-

areanställning och jobbar heltid, men han planerar att börja plugga snart och

jobba samtidigt i och med att lönen han får möjliggör för honom att jobba

utan att ta studielån. I likhet med Leila och Mariano uppfattar Omar att

”svenskarna” på olika sätt markerar vilka rum och platser man som ”invan-

drare” får vara i. Just pizza och kebab kopplas ofta samman med goda ting

som ”invandrare” har tagit med sig i berikandet av landets kultur, men dessa

diskurser kan också fungera som ett sätt att legitimera en ojämlik arbets-

marknad, vilket Omar belyser. Att få vara på vissa platser kan också kopplas

till att arbetsgivarna vill att kunderna skall identifiera sig med de anställda.

Nor som vi träffade tidigare jobbar på ett kafé/restaurang. På fiket var de

mest tjejer som jobbade och de hade i likhet med henne tidsbegränsade

anställningar. Hon beskriver sin arbetsplats med dessa ord:

Det är ett kafé där det hänger mycket unga, speciellt på helgerna och så och på

sommaren och då måste man ha anställda som är som de unga är. Eller hur?

Man måste ju känna igen sig lite.

Nor upplever att hon fick jobbet både för att hon, som hon uttrycker det,

”jobbar jävligt bra och mycket”, och för att hon liknar de människorna som

kommer till fiket.

I Nors fall upplevde hon att hennes närvaro gav en form av igenkänning

hos kunderna. Frågan är om rasifieringen görs olika på olika ställen i en stad.

Rasifieringen kan tänkas fylla flera funktioner. Å ena sidan en differentiering
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av arbetskraften, å andra sidan en exotiserande rasifiering som innebär att de

anställda skall sälja och producera en exotisk känsla på restauranger som inte

uppfattas som svenska. I dessa fall utgör de anställda en del av det som skall

”ätas”, vilket diskuterades i förra kapitlet. Diskriminering på arbetsmarkna-

den behöver därför inte endast handla om att inte bli anställd, utan också om

att människor inte söker arbete i vissa områden för att de, av egen erfarenhet

eller av kollektiva erfarenheter, fått signaler om att de inte får arbeta i vissa

områden, eller att de får arbeten under speciella premisser och villkor.

Sociologen och genusforskaren Arne Nilsson argumenterar i sin studie

om homosexuella mäns arbete på Amerikabåtarna, ”Såna” på Amerika-

båtarna: de svenska Amerikabåtarna som manliga homomiljöer (), att

en av orsakerna till varför informanterna i hans undersökning har sökt sig

till hotell- och restaurangbranschen kan vara den diskriminering som

finns av homosexuella män i de yrken som är mansdominerade.79 Den kol-

lektiva erfarenheten av att bli diskriminerad till exempel inom industrin

kan leda till att man inte söker sig till dessa områden. Kanske Nilssons

informanter i likhet med unga rasifierade personer också har nätverk som

formas genom processer av exkludering från vissa sektorer och inkludering

av andra.

Större kontroll och misstänksamhet

Informanterna identifierar sin närvaro/frånvaro i olika delar av staden som

en konsekvens av vad såväl arbetsgivare som kunder vill ha för serverings-

personal. De beskriver också att deras närvaro leder till en ökad kontroll, då

”invandrare” och framförallt ”icke vita” enligt informanterna uppfattas som

mindre laglydiga. Mariano, som är fackligt aktiv, berättar om en episod när

han var ute med facket på sommaren:

Vi var ute i Skåne på sommararbetsplatser vid stranden. Vi var på ett litet

bageri, som var medlemmar, så vi gick in, och vi frågade efter chefen. Men han

var inte där. Det var en lärare och sen en som jobbade på apotek som var där

på sin semester. Chefen han var på bröllop. Och så frågade vi vad har ni för

anställning. Och vi gick med tre andra representanter och en där uppifrån från

avdelningen. ”Nä”, sa dom, ”vi jobbar ideellt”. På er lediga tid? ”Ja”, svarade de.

Och alla bara ”ja, ja vad trevligt”. Och dom var helt svenskar så där i --års
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åldern. Och jag tänkte, dom måste fatta direkt att dom får pengar. Och sen

gick vi ut och så var det som ingenting.

P: Tror du att de trodde att de jobbade ideellt på riktigt?

Nää, dom sket i det, men jag lovar, hade det varit två habibis som hade stått

där, så hade det varit en helt annan grej. ”Oh, hur kan ni göra så, oh vi måste

nog kolla det stället det var nog svart”, hade dom sagt. Det vet jag.

Enligt Mariano är det uppenbart att de två svenska männen inte arbetade

ideellt. Han tolkar det som om att hans kolleger inte bryr sig, men att det

hade gjort de i fall de hade varit två habibis som suttit där. Habibi, som

betyder älskling på arabiska, tror jag här skall läsas som två svartskallar.

Berättelsen fångar en erfarenhet som återkommer i intervjuerna: de rasifi-

erade ungdomarna upplever att deras arbetskraft blir mer kontrollerad,

speciellt i de fall då de arbetar på arbetsplatser som ägs av ”invandrare”.

Huruvida det är så att det sker en ökad kontroll av ”invandrarägda” restau-

ranger, och eventuella orsaker bakom detta, är inget som jag här vill speku-

lera kring. Det intressanta är att det finns en stark upplevelse av att myn-

digheter, och i detta fall även fackföreningarna, gör åtskillnad mellan olika

anställda och företag.80 Mariano upplever att åtskillnaden i kontroll kan

kopplas samma med att ”invandrare” tvingas arbeta under sämre villkor.

Samtalet med Mariano fortsätter:

P: Så svenskarna är mer ärliga om sina svartjobb?

Ja, svenskarna dom blir inte granskade lika mycket som utlänningar det är

därför, och sen kan inte svenskarna tänka sig att jobba för  spänn. Dom

värderar sitt arbete mer, och dom gör mycket mindre.

Skillnaden, menar Susana, handlar om vilken framtoning företaget vill ha.

Hon beskriver hur hennes företag förändrats:

Från början var det ju deras egna familjer som jobbade där. Och folk

jobbade svart. Men så när dom anställde nya så anställde dom svenskar. Och

sen så växte företaget och då kunde dom inte ha så många som jobbade

svart, och då anställer man hellre svenskar. Jag tror att företaget blir mer

övervakat om det är invandrare som jobbar. Inte för att det är bättre, men
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man blir nog mer övervakad. Men man kan göra samma saker, men de

kanske inte kollar lika mycket.

Susana uppfattar att företagen anställer ”svenskar” för att det skall ge intryck

av att det är ett ”vitt” företag och därmed slippa övervakning och kontroller.

I likhet med Mariano upplever hon att företaget kontrolleras mindre när de

har anställt människor som uppfattas som svenskar. Processen som infor-

manterna beskriver innebär att företagen som skall anställa vitt anställer

människor som ser ut som ”svenskar”. Detta kan innebära att ju bättre det

går för ett företag desto mindre möjlighet är det för människor som inte

uppfattas som svenskar att tillåtas följa med i denna utveckling. För att tolkas

som ett seriöst företag, och därmed slippa kontroll, menar Susana att företa-

gen väljer att anställa vita, vitt:

Min kompis fick sparken för att hon kom fem minuter för sent, och då hade

hon jobbat över en massa dagar. Hon hade varit där i två år, och jobbat flera

gånger utan att få betalt, och så kommer hon försent en dag och så får hon

sparken, det är för att dom vill ta in en vit, som de sparkade en massa som

jobbade svart och sen anställde dom folk som jobbade vitt, och dom var ofta

vita. På något sätt känns det som om man ska anställda vitt så anställer man

en vit, och ska man anställa svart så tar man invandrare. Därför att

anställningen är mer värd om den är vit, och då ska den också ge någonting,

kan man tänka att dom tänker.

Företaget väljer enligt Susana att sparka människor som inte har formella

anställningar så att de både kan ge formella anställningar och anställa ”vita”

människor. Informanternas beskrivningar reser frågan om hur begreppen vit

och svart arbetskraft fylls med mening som sedan kommer att påverka vilka

kroppar som länkas samma med vilka typer av anställningar. Enligt infor-

manterna väljer företagen att anställa ”vita” vitt då de är medvetna om vad

kropparna signalerar i arbetslivet. Företagen kan sägas välja att anställa vita

just för att bekräfta de rådande diskurserna om vilken legal status som före-

taget har. Sociologen Zoran Slavnic () diskuterar hur den informella

ekonomin diskursivt kopplas samman med branscher där det finns många

”invandrare” eller med ”invandrare” själva. Kanske kan dessa diskurser om
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vem som arbetar informellt påverka hur företagen väljer att anställa för att

profilera sitt företag. Vithet blir här en signal för regelefterlevnad, laglydighet

och ordning. Ojämlik tillgång till staden ger enligt informanterna ojämlika

villkor i löner och arbetsvillkor. Ojämlikheten föds genom en från början

begränsad tillgång till staden (genom till exempel geografisk begränsade kon-

taktnät) men den kommer också att reproduceras på själva platsen genom en

större utsugning av de anställda. Ojämlikheten blir också tydlig i relation till

människors närvaro på platser som symboliskt kodas som svenska. Infor-

manterna upplever till exempel att de som ”invandrare” utsätts för mer kon-

troll och riskerar att förlora sina arbeten när företagen gör en ”klassresa”.

I relation till ojämlikheter som beskrivs som uppkomna ur olika tillgång

till staden talar informanterna, både kvinnor och män, om rasism. En rasism

som är klart och tydligt bekönad (Essed ) även om frågor om könsorätt-

visor intar en mer marginell position. Kanske kan detta hänga samman med

att Malmö som stad ofta beskrivs som en etniskt segregerad stad. Ojämlikhe-

ter i relation till kön blir mer påtagliga i informanternas berättelser om hur

arbetsplatserna är strukturerade.

Kontroll som manlig dominans

Feministisk arbetslivs- och organisationsforskning har visat att könsrelatio-

ner är en inbyggd del av arbetsorganisationens uppbyggnad. Arbetsplatser är

inte neutrala platser som endast återspeglar könsojämlikheter, utan platsen

är en integrerad del av de processer som skapar ojämlikhet (Acker ). Den

fysiska platsen, till exempel genom rumslig segregering, är ett betydelsefullt

verktyg för att kunna legitimera och upprätthålla orättvisor som finns på

arbetsplatser. I relation till plats visar Gerd Lidgren i sin studie om köns- och

klassrelationer på sjukhus hur viktigt det var för läkarna att ha ett eget fika-

rum för att upprätthålla klasshierarkierna på arbetsplatsen (Lindgren ).

Motsatsen kan sägas finnas i genus- och organisationsforskare Marie Aurells

studie om identitetsformering och kön bland städare. De kvinnliga städarna

som arbetar som ”vanliga städare” är oftare än männen fasta på en plats och

arbetar under de tider då det finns människor på plats, vilket innebär att de

både blir mer kontrollerade och att de tvingas försöka vara mer osynliga än

männen (Aurell ). De unga rasifierade informanterna upplever, som

diskuterades i förra avsnittet, att de som ”invandrare” kontrolleras mer av
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myndigheter. De beskriver också att arbetsgivarna väljer att anställda ”vita”

för att signalera anständighet. Kontroll är ett tema som också kommer upp i

intervjuerna med de unga tjejerna i relation till hur både kunder och arbets-

givare behandlar dem. Som diskuterats i kapitel sju är görandet av kön en vik-

tig del i görandet av servicearbetet. Den serviceforskning som fokuserat på

förhållandet mellan kunder och frontpersonal visar hur centrala kunderna är

i kontrollen av personalen. Jag vill här diskutera kopplingen mellan plats och

kontroll av de anställda samt kopplingen mellan plats och en form av manlig

dominans som synliggjorts genom mitt material, en intersektionalitet mellan

arbetsgivarens ständiga krav på profit och mäns kontroll över kvinnors arbete.

Kontrollen som mina informanter beskriver uppfattar jag som en kontroll

som både handlar om en allmän kontroll av arbetskraften, men också om en

manlig dominans som tar sig utryck i att ständigt kunna kontrollera den

kvinnliga arbetskraften. Matilda är i -års åldern och arbetar som servitris

på en restaurang/bar, men har även erfarenhet av att jobba på ett kafé/restau-

rang. Hon har en tillfällig anställning och jobbar mest helger då hon har ett

annat arbete vid sidan om som hon ser som sitt ”riktiga” arbete. Övervak-

ning beskriver hon som en del av hennes arbete:

Det kanske handlar om mig, att jag inte är så bra på yrket och att jag har sämre

självförtroende, men när cheferna är där så blir jag extra stressad. Jag känner

att dom alltid kollar på mig. Och på det här stället så är dom mycket snällare

än vad som var på det andra, men dom har glasväggar överallt, så var man än

är så är de någon som kan se en. Även om man står bakom och förbereder

semlor eller vad som helst, så kan någon se en. Det finns ingenstans där man

kan till exempel slappna av. Alla kunder kan se en. Och sen kan cheferna var

dom än är i butiken se en. Och jag tror att dom har byggt in dom där

glasväggarna för att dom ska kunna hålla koll. Inte för att det ska vara rymligt

eller så. Det är ett sätt att kontrollera och själv kan man inte slappna av.

Platsen är grundläggande i hur informanten tolkar händelser. Matilda upp-

fattar att glasväggarna finns där för att kunna kontrollera henne. Kontrollen

menar hon görs av både kunder och ägare och innebär att det inte finns

någon plats på arbetet där hon kan slippa att bli betraktad. Intressant är att

informanten kopplar obehaget till sitt eget dåliga självförtroende, vilket kan
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tolkas som en form av internalisering av en organisatorisk kontroll. Kontrol-

len, hävdar Matilda, är ibland endast kontroll, som inte handlar om att de

övervakas för att göra sitt arbete.

Han kunde komma in och bara hänga och titta på vad man gjorde, ”har du gjort

det här? Har du har inte glömt det här?” Han hängde ofta på restaurangen.

Chefen, som var en man, kunde komma in när som helst på arbetsplatsen

och kontrollera de anställda. Att ägarna kunde se henne arbeta var något

som Matilda upplevde som både kränkande och irriterande. En del av ser-

viceforskningen har analyserat hur de anställda själva internaliserar for-

merna för kontroll (Bayard de Volo ). Det finns liknande erfarenheter

i mitt material men i de flesta fallen är kontrollen relativt direkt och föga

sofistikerad. Jag tolkar inte detta som att informanterna disciplinerar sig

själva, utan istället som att de identifierar just kunder och arbetsgivare som

de aktörer som tvingar dem att acceptera den ordning som arbetsgivarna

önskar ha.

Tidigare har Susana beskrivit hur hennes arbetsplats har genomgått en

form av rasifierad klassresa som inneburit att man valt att anställa färre

”invandrartjejer”. Ägarna är ”invandrare”, något som Susana diskuterar i rela-

tion till varför hon tror att de blir mer utsatta för kontroll. I relation till kon-

trollen på arbetsplatsen betonar de kvinnliga informanterna, även de rasifie-

rade tjejerna, frågor om manlig dominans och kontroll mer än frågor om

rasism. Susana menar att det är männen, i egenskap av ägarna, som kontrolle-

rar kvinnornas arbete. Män som ägare blir här de som har kontrollen över

platsen och därmed de som kontrollerar den kvinnliga arbetskraften. Män

som ägare kan röra sig fritt medan kvinnor är fasta och låsta på vissa platser.

Susana hittar sina egna platser för att undkomma kontrollen:

Jag brukar gå ner för trappan när jag vill äta något. Man kan ju inte göra nåt:

peta sig i näsan, dra upp byxorna eller nåt sådant, för alla står och tittar på en

hela tiden. När bagaren går hem så släcker vi så tittar inte kunderna rakt in,

och sen när chefen kommer så tänder han alltid. Men när vi är där så släcker vi

alltid, för det är faktiskt obehagligt.
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Chefen tänder lampan så att kunderna skall kunna se in och därmed se de

anställda. Att tända kan tolkas som en markering av en ständig närvaro även i

chefens frånvaro genom att kunderna nu ser de anställda. Matildas och Susa-

nas erfarenheter fångar två olika former av kontroll. Å ena sidan kontrollen

över att arbetskraften arbetar, å andra sidan en kontroll för själva maktutöv-

ningens skull. I detta fall innebär kundens betraktande (eller hot om) att Susa-

na måste göra sin kropp på ett sätt som anses vara lämpligt för serveringsper-

sonal, vilket verkar innebära att ständigt befinna sig i arbete. Susana upplever

att kraven på den enda manliga ”svenska” arbetaren är annorlunda, och reser

frågan om kundernas och arbetsgivarnas olika krav på en bekönad arbetskraft:

Det finns en kille som jobbar där, han är den enda killen som jobbar där, och

dom klagar skitmycket på honom. Det är bara butikschefen som står på hans

sida. Han är lat, han är uppkäftig mot kunderna och han sitter ner för mycket.

Han sätter en stol ute i butiken och sen sitter han där. Han bossar över oss andra,

men vi säger till honom att dra. Tjejer är duktigare. Dom känner mer press och

gör det bättre än vad killar gör. Men om jag hade gjort det så hade nog kunderna

sagt ”fy fan vilken lat tjej”, och klagat, men han kommer liksom undan.

Susana menar att hon inte kunde göra mycket eftersom både kunder och

ägare kontrollerar henne, men killen som finns på arbetsplatsen kan enligt

hennes ta sig större friheter, och gör det även om han rent arbetskraftsmäs-

sigt är sämre än tjejerna. Den ”svenska” killens närvaro på en kvinnligt domi-

nerad arbetsplats kan ge honom möjligheten att bete sig annorlunda då för-

väntningarna på honom är annorlunda såväl från kunder som från ägare och

andra anställda. Mäns närvaro som chefer eller arbetskamrater påverkar de

kvinnliga informanternas arbetsvillkor på olika sätt eftersom kontrollen

också finns på platser som kunden inte har tillträde till, exempelvis köket.

Bakom och framför kulisserna

Arbetsplatserna där informanterna arbetar har ofta olika platser som bekö-

nas på olika sätt. De som jobbar på restauranger som servitriser upplever att

köket, där det ofta är en majoritet män vilka arbetar som kockar, är en plats

som i sin osynlighet ger både problem och beskydd. Susana berättar:
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Vi hade en kock som antastade en utav tjejerna som jobbade. Och var

skitäcklig mot mig, och jag vågade inte säga någonting. Typ då vågade jag inte.

Nu skulle jag ha sagt till direkt till chefen. Men han och kocken stod verkligen

och spanade in häckarna på servitriserna när man jobbade. I början så var han

trevlig, så jag trodde han vara en trevlig kock och var trevlig tillbaka. Det första

jag tänker med en man som är snäll är inte ”öö han kommer att vara äcklig

och början antasta en”. Så tänker inte jag, jag tänker ”ja, ja”. Man är snäll

tillbaka. Men sen så märkte jag att han började bli närgången. […] En gång

när jag skulle gå förbi honom och det var hur mycket plats som helst, så satte

han armen i bröstet på mig, och då puttade jag honom.

Här arbetar kvinnor i fronten medan männen finns bakom kulisserna i ett

rum som kvinnorna måste ta sig igenom för att till exempel hämta maten.

Man kan tolka det som att kontrollen såväl sexuellt som arbetsmässigt sker

på två platser i detta fall: å ena sidan finns kunderna som kontrollerar for-

merna för hur man gör bra kroppslig service, å andra sidan finns det man-

ligt definierade köket där den anställda mannen kontrollerar platsen. I

undersökningen The cocktail waitress: woman ś work in man ś world, som

handlar om servitriser, visar antropologerna James Spradley och Brenda

Mann () att den manliga bartendern var central i upprätthållandet och

utövandet av manlig dominans och kontroll. Sexuella trakasserier diskute-

ras ofta i relation till kunderna (Guerrier och Adib ), men på arbets-

platserna blir de manliga kollegornas relationer till de kvinnliga anställda

också viktiga att belysa.

Köket kan samtidigt vara en plats som skyddar mot kontroll av kunder.

Jeanette beskriver köket som ett privilegium för de anställda kockarna. Ett av

många arbeten hon haft var som servitris på en restaurang som bland annat

serverade lunch, något som beskrivs som mycket stressigt. Att befinna sig

utanför kundernas kontroll menade Jeanette innebar att man kunde avrea-

gera sig på ett helt annat sätt än vad hon kunde som servitris.

Det viktiga är att du inte visar för kunderna vad du tycker. Även om du är sur

eller ledsen måste du le när du kommer ut. Sen när de inte ser kan du göra vad

du vill.
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Osynligheten är här ett privilegium som relateras till hur mycket du som

anställd tvingas att kontrollera vad du känner och hur dina känslor påverkar

ditt arbete. Cecilia jobbar som servitris på en restaurang/bar. Hon är i -års

åldern och har utbildat sig inom hotell och restaurang, med inriktning mot

restaurang och måltid. Hon fick arbete på en av arbetsplatserna som hon

praktiserat på tidigare. Till en början var det en provanställning men nu har

hon en tillsvidareanställning. Hon trivs med jobbet och tycker speciellt om

kontakten med kunderna, men beskriver erfarenheter som liknar Jeanettes

när det handlar om att kockens arbete inte ses på samma sätt som hennes.

Detta innebär att kunderna inte kan värdera det arbete de gör:

Kocken kan ju ta på ett annat sätt självklara raster, dom kan gå ifrån köket, för

han har koll på sina saker och kunden ser inte vad han gör. Så om kunden får

maten fem minuter senare för att han gick och satte sig någonstans, så vet ju

inte dom det, men servitriserna kan inte göra sådana pauser för det syns.

Enligt Cecilia påverkas arbetsvillkoren av om kunden ser den anställde eller

inte. Detta menar hon ger kocken en viss frihet i och med att kocken inte

tvingas möta kunderna när maten är sen. Samtidigt kan osynligheten också

fungera som ett sätt på vilket extrema former av exploatering döljs. Huruvi-

da osynligheten är ett privilegium eller inte är beroende av vem som arbetar

och under vilka formella former de arbetar. Till exempel menar Susana att

osynligheten på hennes arbetsplats innebär att arbetsgivarna kan ha speciel-

la villkor för städarna:

Hon som städar hos oss hon börjar två, innan började hon tolv och så slutar

hon elva, tolv på kvällen, och hälften är svart och hälften är vitt, men hon är

utsliten och hon pratar knappt svenska, och hon är så rädd. När jag säger

varför ber du dom inte anställa en till så att du inte behöver ta allt själv, så

säger hon ”nää, varför det?” Hon är rädd att de ska tro att hon inte klarar av

jobbet och så skulle de anställa någon annan och sparka henne.

I Susanas beskrivning är osynligheten både en förutsättning för anställning-

en och orsaken till den hårda exploateringen. Att inte synas och tvingas göra

arbetet på mycket speciella tider kan innebär att arbetet tar mer tid än vad

170 MAKTENS FANTASIER OCH SERVICEARBETETS PRAKTIK

 



man får betalt för, men man tvingas utföra det i alla fall då risken att avske-

das är överhängande.

På bageriet är det vita tjejer som jobbar i kassan men alla dom som bakar, de

är invandrare. De jobbar långt därifrån och det är mycket sämre timmar. Tror

fan inte många av dom har fasta anställningar.

”Vithet” som företagets officiella färg innebär i dessa avseenden att ”vita”

tjejer finns i offentligheten, medan rasifierade män och kvinnor finns bakom

kulisserna. Dessa kulisser verkar inte ge ett privilegium utan döljer tvärtom

de usla arbetsvillkor och arbetssituationer de anställda har. Jag ser det som

en form av rasifierad osynlighet som i dessa fall innebär en osynlighet som

präglas av osäkerhet snarare än av privilegier. Den synliga och osynliga plat-

sen är en konstruktion som formar och formas i relation till de funktioner de

anställda har och vilka maktrelationer de skall upprätthålla.

I undersökningen av casinoservitrisers arbetsvillkor visar Bayard de Volo

() att företagen anställde ”färgade kvinnor” i arbeten där man inte

kunde få dricks, chicanas och ”asian-american women” fick anställningar

bakom kulisserna som städare. Arbetsgivarna hävdade att skillnaderna bygg-

de på språkskillnader, men de Volo visar att blonda kvinnor från Europa,

även om de inte talade engelska, anställdes i fronten. Att arbeta i fronten

innebär i detta avseende kontroll från kunder och chefer, men kan också

innebära möjlighet till dricks och ett visst skydd mot extrema former av

exploatering. Dikotomin front/kuliss handlar därmed inte så mycket om var

man arbetar (fysiskt) utan hur arbetet definieras. Sociologen Sharon R Bird

och Leah K Sokolofski () hävdar att det på servicearbetsplatserna finns

en bekönad rumslig segregering som innebär att kvinnor och män befinner

sig på olika platser.81 Även om det finns en bekönad platsbunden segregering

i mitt material är den mer komplex än att den är uppdelad mellan kategori-

erna kvinnor och män. Vem som får finnas i det offentliga, vems arbete som

får eller inte får synas är frågor som endast kan besvaras genom att man ser

hur platser ges social mening utifrån en komplex väv av sociala relationer där

klass, kön, sexualitet, etnicitet och generation är sammanvävda.

Inom hotell- och restaurangbranschen finns det en könsarbetsdelning i

relation till att det finns fler kvinnor än män som arbetar i serveringen,
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samtidigt som det vanligtvis är män som är kockar. Samtidigt finns det

många män som jobbar även i de kvinnodominerade yrkena och många

kvinnor som arbetar i de rum som inte är synliga, som tillexempel städare.

De som befinner sig utanför kulisserna kan befinna sig i arbetsmiljöer som är

kontrollerade på andra sätt: Fysiskt genom till exempel kameraövervakning,

andra som kontrollerar arbetet, att man har ett individuellt ansvar för arbe-

tet och så vidare.

Den jämställda platsen

Ju mer jag lyssnar på intervjuerna inser jag att män förekommer på flera av

de arbetsplatser där jag trodde att det endast var kvinnor som jobbade. Män-

nens frånvaro i stora delar av intervjuerna med de kvinnliga informanterna

fick mig att anta att det endast var kvinnor som arbetade där, men när jag

besökte arbetsplatserna vid andra tillfällen och lyssnade mer noga på inter-

vjuerna uppenbarar sig männen, speciellt när de kvinnliga informanterna

talar om avsaknad. Det är mäns frånvaro som definieras som ett problem

och som en av orsakerna till varför branschen har låg status. Claudia berättar

att en av orsakerna till varför hon får arbeta heltid utan att ha fått en heltids-

tjänst är att det finns många ensamstående mödrar som arbetar, som ibland

är tvungna att stanna hemma med sjuka barn. Jag frågar då om de yngre

männen som finns där.

P: Men det är ensamstående mammor, och yngre män eller?

Det är det faktiskt.

P: Hur kommer det sig?

Ja, jag vet inte, dom kanske vågar lite mer än dom äldre. Dom äldre kanske

tycker att det är pinsamt att jobba på ett sådant ställe, jag vet inte.

Claudias reflektion om avsaknaden av speciella kategorier av män på arbets-

platsen kan tolkas som ett exempel på hur arbetsplatsen kodas könsmässigt.

Arbetet kodas här som något kvinnligt och männen som har detta arbete

uppfattas som modiga kanske för att de är närvarande på en kvinnligt kodad

arbetsplats. Den svenska jämställdhetsdiskursen inom arbetslivet betonar på

många olika sätt behoven av blandning på arbetsplatserna, framförallt finns

det en betoning på att kvinnliga arbetsplatser behöver fler män (Dahl ).
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Det är tydligt att det finns en diskurs om detta även hos informanterna där

kvinnodominansen både beskrivs som ett problem på arbetsplatserna och

som ett problem för branschen generellt. På de arbetsplatser där jag gör

mina intervjuer är det få äldre svenska män som arbetar. Ofta är det unga

män som arbetar (mest rasifierade män) men deras närvaro, till exempel på

en spelhall ses av Claudia som positiv, inte minst i relation till det hot om

våld som finns i många av dessa yrken.

Det har hänt ett par gånger att vissa har hotat, det har hänt faktiskt en gång att

någon fick kalla på polisen.

P: Hur hanterar man en sådan situation?

Vi hjälps alla åt, och när det gäller oss tjejer så känns det faktiskt tryggt när

killarna jobbar. Om det händer. Det har aldrig hänt mig, men det finns dom

det har hänt, en tjej då, och då kändes det ändå tryggt att det är killar som

jobbar. Du vet, vissa har faktiskt mer respekt när det är en man som… än om

det är en kvinna.

När jag lyssnar på bandet med intervjun hör jag mig själv skratta åt detta och

i den första kommentaren till intervjun har jag skrivit ”de killarna som job-

bar där är alla små och smala, medan kvinnorna som till exempel den som

sitter framför mig ser starkare och definitivt mer respektingivande ut”. De

unga männens närvaro verkar, för mig, relativt perifer när jag är på arbets-

platsen under tre dagar och gör intervjuerna. Det är kvinnorna som domine-

rar samtalet och som ofta pratar med varandra, inte sällan genom att driva

med de unga killarna som är anställda. Under intervjun betonade dock

kvinnorna som jag intervjuade att det var bra att det fanns killar på arbets-

platsen så att det inte blev för mycket tjat, eller för att de till exempel kunde

skydda dem från hot och våld. Den kvinnliga dominansen kopplas också av

Cecilia till färre intriger:

Tyvärr är det så, jobbar du på en kvinnodominerad arbetsplats så är det tyvärr

så att blir mycket skitsnack, mycket hemmasnack, inte alls så strukturerat,

individuell konkurrens på ett lite obehagligare sätt, alltså så att man kan sticka

kniven i varandra. Därför trivs jag bättre inom transport där det är manligt

dominerat, för där är det raka rör, där säger man vad man tycker och tänker,
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där är dina arbetsuppgifter klara och du går inte in på varandras områden, och

då är det klart, och där går man inte och snackar om vem som har vad i lön,

och sen någon som går och fjäskar för chefen. Allting fungerar mycket lättare.

Sociologen Eva Christenson beskriver en liknande tendens i sin avhandling

Herraväldets process: en studie av kvinnors förslitningsskadesituation och könade

processer i tre olika slags arbetsorganisationer (). I likhet med några av

informanterna i denna studie identifierar informanterna i Christensons studie

närvaron av för mycket kvinnor som något som skapar tjat och intriger

medan män är mer raka. Könsblandade arbetsplatser anses vara de bästa.

Författaren menar att detta skall kopplas till det heteronormativa tänkandet

som finns på arbetsmarknaden där könen anses vara bäst när de komplette-

rar varandra. Det kan också läsas som ett sätt att nedvärdera kvinnors

gemenskaper då de definieras som ickeeffektiva (arbetsmässigt). Cecilia

menar att det är kvinnorna som styr i branschen:

Jag skulle inte vilja vara kille inom restaurangbranschen.

P: För att?

Jag tror ju att han känner sig utanför, när jag jobbade på [namn på

arbetsplats], då tror jag att vi var cirka  anställda, det var en kille som var

kock och en kille som var chef. Dom hade inte mycket att säga till om, dom

vara totalt styrda av tjejerna.

P: Hur då?

Alltså, ville kocken använda en annan vask och det var en tjej som hade den, icke

att han hade en chans att komma i närheten av den. Det var obehagligt faktiskt.

Men är det många tjejer så dominerar dom, så det var inte så snäll treatment av

dom killarna, nä, jag skulle nog inte in i den branschen om jag var kille, jag

skulle nog ha känt mig utanför, såvida man inte jobbar på mindre ställen, om

man jobbar i receptionen, som hovmästare eller som bartender, så att man

jobbar i en mindre del av företaget, men i [namn på arbetsplats] där jobbar alla i

samma lokal, väldigt nära inpå varandra och det var totalt kvinnodominerat.

Cecilia betonar att det framförallt är närheten till kvinnorna som hon tror

är ett problem. Det intressanta är att Cecilia uppfattar kvinnors dominans

och kontroll över arbetsplatsen som ett problem. I alla fall tror hon att det
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är ett problem för männen som arbetar där. Frånvaron av ”svenska” män

beskrivas som en central orsak till varför branschen har sämre villkor än

andra branscher. Hanna menade att orsaken till de låga lönerna inom hotell

och restaurang delvis beror på den kvinnliga dominansen inom branschen.

Hon är i -års åldern och arbetar som servitris på en restaurang/bar. Hon

har jobbat i över tio år inom branschen och upplever att tjejer har svårt att

ta för sig:

Kolla på Metall eller Transport där det bara finns män och kolla på deras löner,

och du kollar på dom yrkena som kvinnorna har så är det ju

könsdiskriminering, det är det ju, så att tjejer har svårare att ta för sig, har

svårare att inse sitt eget värde, och förhandla sig till en bra lön, men om man

säger ”jag är värd det, jag ska ha det, och vill ni inte ge mig det så drar jag”, så,

men tjejer är inte så, dom är lite mer ”ja, ja, det ska jag lära mina barn”. Det är

ett irritationsmoment hos mig.

P: Vilket då?

Att folk inte kan inse sitt eget värde, att man ska vara mesig, jag menar, om du

gör ditt jobb, och du gör ditt jobb bra, och du är medveten om att du är en

duktig arbetare, då ska du ju ha betalt, för alla måste ju leva, det är lite retligt

att män är så mycket duktigare på att förhandla.

I detta fall är det inte löneskillnaderna mellan de som är anställda inom

samma bransch som Hanna talar om, utan skillnader mellan olika branscher.

Det är intressant att det som beskrivs som orsaken till lönediskriminering är

att kvinnor har svårare att ta för sig. Patricia kopplar i likhet med Hanna de

låga lönerna till kvinnodominansen inom facket:

Metall dom är ju ett manligt förbund. När dom slår näven i bordet då får

dom igenom allting, medan vi har ett förbund som är dominerat av

ungdomar och kvinnor.

P: Och det påverkar er styrka?

Jag vill säga, ja, jag tror det, vi är nog inte lika bestämda när vi ska gå till beslut,

vi kan sitta i fikarummet eller hemma och säga nu ska vi göra detta, men när

det verkligen kommer till kritan, jaa vågar vi det [låter lite rädd/fnissig, min

anm.] jag tror det, det hör man ju ofta när man är ute bland medlemmar, vi
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säger ”ja, vi ska göra det”, men när det verkligen kommer så tänker vi ”nää, det

får någon annan göra.”

P: Menar du medlemmarna?

Ja, medlemmarna […] medan metallare det är lite mer anamma.

Patricia beskriver medlemmarna som mindre bestämda och mer privata,

kanske metaforen av att sitta hemma och fika kan kopplas till idén att ser-

vicearbetet är en förlängning av hemarbetet. Hon beskriver det som att med-

lemmarna lämnar över ansvaret till någon, medan Metall, som är ett manligt

förbund, är mer aktionsinriktat. Bakom informanternas beskrivning ligger

en konstruktion av det maskulina som kopplas till männens förmåga att

sätta gränser och förhandla, en konstruktion som enligt min tolkning är

kopplad till idén om mannen som den riktiga och enda arbetarklassen. Trots

att jämställdhetsdiskursen är närvarande i mitt material upplever till exem-

pel Susana att det är roligare att arbeta på en arbetsplats där det endast finns

kvinnor. På hennes arbetsplats fanns en kille som arbetade men ofta var

frånvarande vilket ofta gav en enkönad arbetsplats, något Susana lyfter fram

som positivt:

När han inte är här och man vet att ägarna inte tittar är det en helt annan grej,

då kan vi ta oss en kaffe eller stå och hänga lite utan att det blir problem eller

att man måste visa Kalle hur det är att jobba.

Den enkönade arbetsplatsen beskrivs här som något positivt, både i termer

av avsaknad av hierarkisk kontroll och för att man slipper bli upprörd på kil-

len som jobbar mindre än vad tjejerna gör.

Vems plats – vems arbete?

I förra kapitlet såg vi hur görandet av service hänger samman med görandet

av speciella kroppar. I detta kapitel har jag belyst hur detta kan kopplas

samman med skillnader i arbetsvillkor, både som en konsekvens av olika till-

gång till staden, där specifika platser länkas till specifika kroppar, och genom

hur platsen på olika sätt är central i skapandet av de anställdas arbetsvillkor.

Detta tar sig uttryck i att man endast ges tillträde till vissa platser i en stad

som är tydligt rasifierad, eller som att informanternas närvaro används för
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att signalera olika former av autenticitet eller samhörighet. Rasifieringen av

staden påverkar det rasifierade arbetslivet. Vilka kroppar som finns på vilka

platser är också viktigt, enligt informanterna, i och med att kroppar som

uppfattas som svenska tolkas som mer regelefterlevande. Svenskhet är en pri-

vilegierad position i relation till plats och har en positiv symbolisk laddning.

Informanterna beskriver hur arbetsvillkoren, intensiteten och kundernas

bemötande förändras beroende på vilka platser de är på. Platsen blir därmed

en del av arbetsprocessen genom att den delvis formar den. Ojämlikheterna

som speglas i arbetsmarknaden, såväl rasifierade, köns- som klassmässiga,

kan utläsas i platser (vem har tillgång till vad) och reproduceras samtidigt via

uppfattningar om vem som har tillgång till vilken plats.

Såväl Leila som Mariano upplevde att de fick arbeta mer än de ”svenska”

anställda. Susana beskriver att de kvinnliga anställda arbetar mer än den

enda ”svenska” killen på arbetsplatsen. Mitt material reser frågan om exploa-

teringen ökar beroende på var människor arbetar och vem du är. Immanuel

Wallerstein () menar att rasism och sexism naturaliserar de ojämlikheter

som kapitalismen skapar. Men frågan är om rasism och sexism inte enbart

naturaliserar, utan även förändrar formerna för exploatering, till exempel

genom krav på ett intensivare arbete under samma tid eller att de anställda

skall utföra arbetet på ett annat sätt (till exempel genom att tvingas vara ”exo-

tiska”). Rasism och sexism blir därmed en del och ett sätt för att skapa profit,

och förstärker därmed tanken att rasism och sexism inte är anomalier på

arbetsmarknaden utan en central del av hur ekonomin organiseras.

Om rasifieringen av arbetskraften är tydlig i relation till staden blir kön

mer framträdande i mitt material i organiseringen av arbetsplatserna. Mate-

rialet visar att den manliga kontrollen och dominansen på arbetsplatserna

till exempel via chefer innebär att de kvinnliga anställda tvingas befinna sig

i en form av ständigt arbete. Jag tolkar kontrollen som en kombination av

kontroll av arbetskraften och en kontroll med syfte att upprätthålla den

manliga dominansen. Materialet visar också att synlighet och osynlighet

regleras utifrån bekönade och rasifierade markörer. Till exempel kan osyn-

lighet vara en fördel för kockarna (som ofta är män som tillhör majoritets-

befolkning) och samtidigt dölja extrema former av exploatering för andra

yrkeskategorier. Arne Nilssons studie är unik inom svensk serviceforskning

då den diskuterar homosexuella mäns erfarenheter av servicearbete och
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deras arbetsvillkor (). Nilssons studie lyfter en rad frågeställningar som

på olika sätt hjälper oss att förstå variationerna i vilka effekter segregeringen

i arbetslivet har. Hotell- och restaurangsektorn är en plats där närvaron av

ickehegemoniska manligheter såväl historiskt som idag varit högre än i

andra sektorer (Lindholm ). Den könsmässiga segregeringen är därför

också tydligt präglad av en rasifierad arbetsmarknad och reglerad genom

uttryck för hegemonisk maskulinitet där vissa grupper av män endast haft

tillträde till vissa delar av arbetsmarknaden. Hotell- och restaurangbran-

schen som plats synliggör därmed såväl hur migration som homofobi har

format den svenska arbetsmarknaden.

 



Vi tror att du som söker är utåtriktad, gillar högt och omväxlande

arbetstempo. Du tycker om att jobba både självständigt och i grupp, är

serviceinriktad, viljestark och beredd att ge det lilla extra till såväl medarbetare

som kunder.

Arbetsannons Kock/Kallskänka, Maxi stormarknad. (Metro --)

Hur ger man det där lilla extra? Hur lång tid tar det och får människor betalt

för att göra det? Annonsen ovan fångade mitt intresse, då den i likhet med

många andra annonser för hotell- och restaurangyrken uppmanar de

sökande att ge och vara en rad olika saker. Uppmaningarna kan förstås som

olika dimensioner av lönearbetets tidsorganisering.

När jag började göra mina intervjuer var anställningsformen den enda frå-

gan som jag tydligt kopplade samman med tid, men samtalen med informan-

terna lärde mig att tid har fler dimensioner som inte endast är kopplade till

frågan om de formella anställningarna. Upplevelsen av att tiden inte räcker till

eller att arbetstempot har ökat kan läsas som erfarenheter av hur tidens orga-

nisering formar arbetslivet. Ur intervjuerna växer tidsaspekten fram som en

del av de sociala processer som informanterna identifierar som orättvisa och

jobbiga. Jag identifierar tiden som en arena som skapar ojämlikheter.

Organiseringen av arbetstid är en fråga som studerats av både samhällsve-

tare och humanister. Forskningen har ofta sett på tiden som ett instrument

för att kontrollera och disciplinera arbetskraften inom kapitalismen, och

Kapitel 9

HUR LÅNG TID TAR DET
ATT GÖRA SERVICE?
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visat att tidens organisering skapas i konflikten mellan arbete och kapital.82

Historiken E. P Thompson () argumenterar i sitt nu pionjära verk The

making of the English working class att tiden är ett centralt redskap för att

kontrollera och disciplinera industriarbetarklassen. Forskning i denna anda

har visat att tiden måste läsas relationellt, genom att betona att vissa kan

köpa och kontrollera tiden medan andra tvingas sälja sin tid. I Kapitalet

band I skriver den politiske ekonomen Karl Marx:

Det är självklart, att arbetaren under hela sin livstid inte är något annat än

arbetskraft, att all hans disponibla tid alltså enligt naturens och samhällets

lagar är arbetstid och således tillhör kapitalet. Tid till mänsklig bildning, till

andlig utveckling, till att fylla sociala funktioner, till socialt umgänge, till de

fysiska och andliga livskrafternas lek […] – bara struntprat! Men i sin

omättliga glupskhet, i sin varulvsjakt efter merarbete, överskrider kapitalet inte

bara de moraliska gränserna utan även arbetsdagens rent fysiska

maximalgräns. De roffar åt sig tiden (:-)

Den marxistiska förståelsen av tid har kritiskt granskats av feministiska for-

skare. För det första har marxistisk forskning ofta utgått från industriarbe-

tande mäns erfarenhet av tid. Lena Gonäs () visar i Industriomvandling i

välfärdsstaten att de som konceptualiseras som atypiska anställningar (där

bland annat deltidsanställningar ingår) ofta är typiska för kvinnor. För det

andra har genusforskare synliggjort att tiden inte endast är relationell mellan

arbete och kapital utan också mellan könen. Kvinnors obetalda arbete i hem-

met möjliggör för män att arbeta inom det offentliga (betalt såväl som obe-

talt). Tiden måste därför också analyseras som en del av den sociala organi-

seringen av könsojämlikheter.83

Den marxistiskt influerade forskningen om tid har alltså synliggjort tidens

relationella karaktär. Samtidigt har förståelsen av tid kodats som manlig genom

fokusering på produktionsformer där män arbetar och att man marginaliserat

och osynliggjort andra former av tidsrelationer och arbetstidsorganisationer.

Miriam Glucksmann (; ) menar att tid i likhet med plats skall analy-

seras som en integrerad del av de sociala processer som skapar arbetets organi-

sering.84 För att fånga de variationer av tid som formar arbetslivet använder

hon sig av begreppet temporalitet. Med temporalitet avser hon följande:
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the term ”temporality” will be used to denote the distinctive structuring of

time, of which chronometric or standard linear time is just one instance

amongst many. Because time can be ordered and regulated, and enter social

processes in myriad different ways, the possible structurings of time, or

temporalities, are almost infinite. (Glucksmann :)

Begreppet temporalitet hjälpte mig att se att tid fanns i det empiriska materi-

alet på en mängd olika sätt. Det gjorde det möjligt för mig att se hur tiden

formar ojämlika processer, till exempel genom vem som har makten att defi-

niera hur lång tid det skall ta att göra olika arbetsuppgifter eller hur mycket

man skall arbeta under en viss tid. Jag skall därför i detta kapitel skapa en

dialog mellan informanternas erfarenheter av tidens roll för organiseringen

av arbetet och de teoretiska försöken att analysera den ökade rörligheten i

arbetslivet. Jag kommer att utforska tre områden som jag anser är viktiga för

tidens organisering av arbetsvillkoren. Det första temat är effekterna av tids-

begränsade anställningar, det andra temat rör erfarenheten av att arbeta mer

eller att arbeta gratis och slutligen diskuterar jag tiden som en relation

mellan kunderna och de anställda.

Undantaget är regel: tillfälliga anställningar

De anställda i vår näring för en ambulerande tillvaro. Arbete fick tas där det

bjöds ut, hela landet var de anställdas ”hemort”. (Lantz och Nyström :-)

Hotell- och restauranganställda har, historiskt och idag, varit en yrkesgrupp

med mycket stor andel tidsbegränsade anställningar. Den geografiska och

tidsmässiga rörligheten är ett återkommande tema i många av de beskriv-

ningar som finns om branschen (Jarnhammar ). Såväl  som  års

arbetstidslagar uteslöt anställda inom ”sådant arbete i hotell- och restau-

rang-, eller kaférörelse, som är att hänföra till allmänhetens direkta tjä-

nande” (Ryberg-Welander :). Det som kallas för ”atypiska” anställ-

ningar har varit och är vanliga inom branschen. Redan  pekade Social-

styrelsen i utredningen om arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbran-

schen på att de tillfälliga anställningarna var ett problem för de anställda.85

Enligt utredarna finns det sällan en bestämd arbetstid, utan de anställda
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tvingas utföra arbete ”vid påfallande behov, relativt oberoende av vid vilken

tidpunkt som arbetet utförs” (Socialstyrelsen :). I förhållande till kvin-

nors arbetstider skriver de:

För vissa grupper av restaurangpersonalen torde arbetets natur företa

bestämda likheter med husliga tjänster, och särskilt torde det gälla den

kvinnliga personalen vid mindre företag (:).

Att pigor och anställda inom hotell och restaurang tillhörde de sista grup-

perna av anställda att inbegripas av arbetstidslagen kanske kan härledas till

att de definieras som yrkeskategorier vars arbete görs till någons tjänst.

Denna någon bestämmer därmed också ramarna för när arbetet skall utfö-

ras. Effekterna av tidsbegränsade anställningar diskuteras även i  års

Hotell- och restaurangutredning (:). Utredarna argumenterar att de

tidsbegränsade anställningarna är en av orsakerna till att branschen har svårt

att rekrytera arbetskraft. De anställdas arbetstider har varit och är en central

fråga för HRF. De har i högre utsträckning än anställda i andra branscher

anställningar som utgår från såväl kundernas som arbetsgivarnas behov.

Det finns en rad anställningsformer som är tidsbegränsade, så som vikariat,

projektanställningar, säsongsanställningar och behovsanställningar (Aronsson

och Gustafsson ). Forskning visar att de olika anställningsformerna

inverkar på människors position på arbetsmarknaden, möjlighet att röra

på sig och trygghet (Håkansson ; Mulinari ).  hade  pro-

cent av medlemmarna inom HRF någon form av tidsbegränsade anställ-

ningar.86 Av dessa är nio procent anställda vid behov och åtta procent har

andra former av tidsbegränsade anställningar bland annat säsongsanställ-

da.87 Enligt arbetslivsforskaren Kristina Håkansson är dessa former av

anställningar de mest osäkra på arbetsmarknaden.88 Författaren menar att

tillfälliga anställningar innebär ”att man inte har någon anställning utan

enbart arbetar när arbetsgivaren har ett behov av det. Anställningen är av

engångskaraktär, man blir ’nyanställd’ vid varje tillfälle” (:), vilket

innebär att anställningsformen ger mindre möjligheter till vidareutbild-

ning och inflytande över arbetsuppgifterna. Den begränsade forskningen

som finns visar också att dessa former av anställningar ofta inte leder till

tillsvidareanställningar.89 Andelen som har tidsbegränsade anställningar är
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troligen ännu högre än statistiken visar då människor som arbetar utan

formella anställningar, och som därmed inte blir synliga i statistiken, också

har tidsbegränsade anställningar.

Inom branschen utgör tillsvidareanställningar och arbeten mellan åtta

och fem undantag, både idag och historiskt sett. Dessa historiska kontexter

är viktiga då de ifrågasätter bilden av att arbetslivet genomgått enorma för-

ändringar och att vi nu befinner oss i en ny tid.90 Jag är därför benägen att

hålla med Glucksmann i hennes slutsats:

Realisation that the apparently non-gendered discourse of standard working

time is in fact highly gendered could also induce a bit of scepticism about the

supposed arrival of postmodern time: only when the prevailing pattern of

men´s work/time changed, becoming more like that long prevailing for

women, did working time become a subject for such concern. (:)

Tidsbegränsade anställningar tillhör snarare regel än undantaget inom bran-

schen. De erfarenheter som finns kan därför vara intressanta att synliggöra i

relation till dagens utveckling.

Av mina informanter har sju tillsvidareanställningar,  stycken har tids-

begränsade anställningar, en av dessa har ett vikariat och en har ingen for-

mell anställning. Jag skall diskutera tre fenomen som i materialet länkas till

tillfälliga anställningar: ekonomisk otrygghet, planeringsotrygghet och

otrygghet med den ekonomiska framtiden.

Ekonomisk osäkerhet

Ett återkommande tema i forskningen kring tidsbegränsade anställningar är

frågan om den ekonomiska osäkerheten. Att arbeta extra vid behov innebär

att det inte finns någon garanti för hur många timmar man får arbeta och

därmed inte heller någon garanti för hur mycket man tjänar. Den ekonomis-

ka osäkerheten är enligt många av informanterna det största problemet med

anställningsformen. Niina som är i -års åldern arbetar idag på en restau-

rang/bar och har jobbat inom branschen i tio år. Hon började jobba på olika

restauranger efter skolan och fick sedan en tillsvidareanställning, men tving-

ades att säga upp sig när hon fick barn eftersom tiderna passade dåligt. På

den nya restaurangen har hon ännu inte fått någon tillsvidareanställning,
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men jobbar mycket i alla fall och arbetstiderna passar bättre. Hon har en

tidsbegränsad anställning, extra vid behov, och hoppar in när behov finns.

Detta upplever hon inte som ett problem i och med att hon ofta får arbeta

mer än  timmar i veckan. Trots detta menar Niina att en tillsvidareanställ-

ning skulle ge en annan form av ekonomisk trygghet:

För lönen, för dom har ju fast lön så dom vet vad dom får i lön. Inte för något

annat, inte för timmar och så. Dom som är fasta dom har ju sin fasta lön varje

månad. Jag är timanställd i och med att jag är extra så får jag för dom

timmarna jag jobbar och det är det som skiljer, för dom har ju sina fasta löner

plus OB-tillägg och hela köret. Och jag har ju också OB-tillägg, men det är

bara det att jag får betalt för de timmarna jag jobbar. Skulle de dra ner mina

timmar skulle jag förlora på det.

Om jag tolkar Niina rätt är den tidsbegränsade anställningen inget problem i

relation till antalet timmar hon jobbar, utan gäller osäkerheten om vad hon

får i lön. Orsaken till att hon vill ha en tillsvidareanställning är att det skulle

ge en viss ekonomisk trygghet. Att hon får arbeta så många timmar hon

behöver är möjligt då det finns en permanent underbemanning på arbets-

platsen, något som finns på de flesta av de arbetsplatser där informanterna

arbetar. I detta fall täcks den upp av en anställd som behöver timmarna.

De ekonomiska problemen med tillfälliga anställningar tas också upp av

Patricia som har arbetat som servitris och kallskänka i över  år. Hon berät-

tar att hon kom till Sverige i slutet av -talet på grund av kärleken och

direkt började jobba i en restaurang parallellt med studier. Familjen bosatte

sig i en mindre stad i Sverige och flyttade sedan till en stad i Skåne. Här job-

bade hon på färjorna medan hennes sambo jobbade på en fabrik. Barnen

kunde de ta hand om eftersom de jobbade olika skift:

Jag bodde precis över gatan, så vi gjorde så att vi kombinerade, för jag jobbade

två dagar, var ledig två dagar, och så kombinerade vi så att när jag jobbade så

var han hemma, eller tvärtom. Och så hade man en dagmamma.

Patricia flyttade så småningom till Malmö för att hon skulle få ett barn till

och inte längre ville pendla bort dagarna. I Malmö jobbade hon först ett kort
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tag på färjor men hon bodde en bit från båtarna så det blev för svårt att ta sig

hem på natten:

Och när man gick av färjan klockan ett på kvällen eller snarare ett på natten,

och då tänkte ”o gud vad mörkt det är”, och då kände jag ”nä, det här är inget

för mig”. Och så började jag söka mig vidare till land, och sen så fick jag jobb

på land och så har jag blivit på land hela tiden. Sedan mitten av nittiotalet har

jag sedan jobbat fram och tillbaka med fasta anställningar.

Idag har Patricia två tillfälliga anställningar. I likhet med Niina identifierar hon

den ekonomiska osäkerheten som problemet med de tillfälliga anställningarna:

Har man då de här otrygga anställningarna så är det ju ännu svårare, för då vet

man inte om man har ett jobb nästa dag. Det är lätt att vara med, det är tryggt

att vara med, men om man inte vet hur mycket man jobbar, hur mycket

pengar man har […] Man ska betala hyra, ljusräkning, telefonen.

P: Nej, man vet ju inte hur länge pengarna räcker?

Nää, det är liksom, det är det första man tänker. Men har man en trygg

anställning då vet man vad man får i månaden, vad man får i timmen, och då

kan man räkna ut. Jag har så och så mycket, och detta ska jag betala till facket,

eller vad det nu ska vara.

Patricia talar inte i termer av tillfälliga anställningar, utan om otrygga anställ-

ningar. Otryggheten menar hon föds ur att man inte vet vad man kommer att

tjäna under en månad. Hon är fackligt aktiv och oroas av att människor med

tillfälliga anställningar av ekonomiska skäl inte kommer att kunna betala den

fackliga avgiften då man har mer akuta räkningar såsom hyra och el.

Både Niina och Patricia har flera jobb. Att Niina har ett annat arbete kom-

mer fram i intervjun när hon berättar att hon brukade vara helt slut efter att

ha jobbat sent på kvällarna.

P: Men jag måste fråga, du har ett annat jobb som du jobbar med på helgerna…

Ja.

P: Var jobbar du då?

Det är ett svartjobb [lång tystnad]. Jag jobbar som servitris då, fredagar och
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lördagar natt. Tio till halv fem på morgonen.

P: Jesus.

Mm.

P: Så hela veckorna? Bara…

Bara jobba.

P: Är det för att dryga ut kassan?

Ja, det gäller både ekonomi och så. Sen har jag precis skilt mig så det är skönt

att jobba.

P: OK.

För att avreagera sig [skratt].

P: Så du jobbar många timmar?

Men om jag jobbar här en söndag så jobbar jag inte på det andra stället. Innan

gjorde jag det, men det blev allt för mycket. Jag slutade som en zombie och

skulle börja jobba igen. Jag gick hem. För man måste ju plocka undan på

restaurangen, och stänga, och torka alla bord och så var man inte därifrån

förrän halv sex och sen sätter man sig ner och tar en cigarett för att man ska

varva ner. Och sen kommer man inte hem förrän klockan sex och sen upp

igen klockan tio. Det blev helt enkelt för mycket. I början gick det jättebra,

men i slutet så kände jag att jag inte orkade mer, så jag sa till honom som jag

jobbar för på helgerna, att när jag jobbar helgdagar på [namn på arbetsplats]

så jobbar jag inte här för det orkar jag inte.

Det är intressanta att tidsbegränsade anställningar, som Niinas berättelse

visar, inte behöver innebära att människor jobbar få timmar. Tvärtom kan det

innebära att man jobbar mycket. Tillfälliga anställningar inom en bransch

som hotell och restaurang med relativt låga löner innebär i vissa fall att män-

niskor tvingas ha mer än ett lönearbete för att få livssituationen att gå ihop.

En relevant fråga att ställa är därför om det idag finns en växande grupp lön-

tagare som kan definieras med begreppet ”Working Poor” (Munger ), det

vill säga människor som trots (och som en konsekvens av) att de har ett betalt

arbetet förblir fattiga (Ehrenreich och Hochschild ).

Niinas erfarenhet av att ha en tidsbegränsad anställning och ett arbete vid

sidan av är inte entydigt negativt. Att kunna arbetet mycket är enligt henne

bra både för att få mer pengar och för att avreagera sig efter en skilsmässa.

I ett läge där det dubbla arbetet gör henne för trött väljer hon att organisera
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arbetet på så sätt att hon inte jobbar i ett (heldag på ett ställe och natt på ett

annat), men detta görs mot bakgrunden att hon får tillräckligt med timmar

på det arbete där hon har en formell anställning. Handlingsutrymmet, att

kunna säga nej, bygger på hur många timmar hon får på arbetsplatsen där

hon har en formell anställning.

Bland informanterna finns också tillfälligt anställda som inte får löner

som täcker deras behov. Agnes arbetar på en restaurang/bar, hon är i -års

åldern och anställd som extra vid behov. I praktiken innebär det att hon all-

tid måste tjata till sig timmar för att få ekonomin att gå ihop:

De månader när jag har jobbat lite får man dra i vartenda öre. Så jag tackar ja

till allt arbete jag får, annars klarar jag det nästan inte. Jag överlever på de extra

timmarna som jag får, men man ska ju leva också. De månader jag har jobbat

lite får jag verkligen vända och dra i vartenda öre. Det suger.

Osäkerheten kan ur detta material därför inte sägas enbart vara kopplad till

anställningsformen, utan också till antal timmar som man har på sitt anställ-

ningsbevis och hur många timmar man utöver det kan få jobba extra.91 Att

antalet timmar inte räcker beskriver även Nor:

Jag jobbar så mycket jag får. Ibland blir det inte så mycket och då måste jag

låna pengar för att klara mig månaden ut, men för det mesta blir det så pass

många timmar att jag klarar av att betala räkningarna, men inte mycket mer.

Både Agnes och Nor talar i termer av att ”få arbete”, vilket visar den makt

som arbetsgivaren har gentemot de anställda som hoppas på mer timmar.

Ingen av informanterna upplever att de tidsbegränsade anställningarna är

något positivt, tvärtom talar nästan alla om dem i termer av osäkra anställ-

ningar. Samtidigt fångar citaten också olikheter i hur människor upplever

och förhåller sig till de tidsbegränsade anställningarna. Även om Niina och

Patricia är överens om det svåra med tillfälliga/otrygga anställningar i rela-

tion till den ekonomiska situationen finns det en skillnad: Niina befinner sig

en situation där hon vill arbeta så mycket som möjligt. Patricia som är äldre

beskriver dubbelarbetet som ett problem framförallt för att det försvårar den

ekonomiska planeringen. Patricias handlingsutrymme begränsas tydligt av
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anställningsformen. I Niinas fall uppfattar jag det som om att det finns en

form av normalisering av tillståndet. Hon tycker att det är ekonomiskt svårt

att ha denna anställningsformen, men beskriver den inte som ett problem i

sig. Patricia däremot betonar det otrygga i anställningarna. Kanske kan skill-

naden förstås mot bakgrund av att Niina under längre tider haft tidsbegrän-

sade anställningar och därför uppfattar det som ett normaltillstånd. I ett läge

då hon får lika mycket timmar som de andra blir frågan inte ett problem.

Patricia arbetar också på två olika ställen, men har färre timmar vilket skapar

en ökad otrygghet. Att inte veta hur mycket timmar man får arbeta, som i

till exempel Nors och Agnes fall, innebär att informanterna inte kan tacka

nej till arbete. Dels har de ett ekonomiskt behov och dels är de rädda att inte

tillfrågas mer.

Att inte kunna tacka nej

Orsaken till att Niina får arbeta så pass många timmar är enligt henne själv att

hon alltid tackar ja. Det gör att chefen alltid kan ringa henne när det krisar.

P: Hur kommer det sig att du jobbar så mycket?

Jag tackar aldrig nej. Dom kan ringa till mig när dom vill.

P: Och dom vet att du alltid ställer upp…

Ja.

Företaget kan alltid räkna med att Niina tackar ja till fler timmar. Nikos tack-

ar heller aldrig nej till arbete då han menar att det skulle innebära en risk.

P: Så under hela -talet har du varit arbetslös?

Ja. Men jag har jobbat väldigt mycket som extra vid behov. Det var mycket

påfrestande för jag vågade inte säga nej någonstans. För om man säger nej för

att man mådde dåligt, så kanske dom inte ringer in en nästa gång.

Nikos och Niinas erfarenhet reser frågan ifall människor som har tillfälliga

anställningar ibland arbetar mer än de med fasta anställningar, då hotet

om att inte få mer arbete ständigt är överhängande. Rädslan över att exem-

pelvis tacka nej till ett arbete kan också ses som en osäkerhet som bygger på

att det alltid finns andra människor som kan hoppa in med kort varsel,
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i och med att man ofta har flera på arbetsplatsen som saknar tillsvidarean-

ställningar. Nikos arbetar idag på ett hotell och har en tidsbegränsad

anställning. Han har jobbat inom branschen i många år. Att ständigt vara

beredd på att rycka in innebär att man inte är ledig i den meningen att

arbetsgivaren måste respektera den anställdes lediga tid och privatliv. I lik-

het med Nikos upplevde Agnes att hon inte vågar säga ifrån på sitt jobb,

detta eftersom hon vill vara kvar även om det innebär att hon har svårt att

planera sitt liv utanför arbetet:

Det är jävligt frustrerande att inte veta hur det kommer att se ut. Jag har ju

barn så jag behöver planera lite mer. Om jag var själv kanske det hade varit

OK. Men nu måste man ju veta om han ska gå till dagis eller inte. Så nu har jag

sagt att det får vara nog.

P: Vad har de sagt då?

Jag har inte ställt krav innan, man vill ju inte bråka för mycket, då kanske man

inte får mer timmar eller så, och det är ett bra jobb. Men man måste också

känna att man kan ha ett liv utanför jobbet också. Eller?

Dessa citat synliggör ett problem som uppstår som en konsekvens av de tids-

begränsade anställningarna: tystnaden.92 Agnes har inte sagt ifrån på jobbet

förrän nu, i och med att hon vill behålla sitt jobb. För dem som är beroende

av att få mer timmar är det möjligt att samma situation uppstår då de måste

hålla sig väl med arbetsgivaren för att inte riskera att timmarna ges till någon

annan. Detta kan innebära att de anställda, med osäkra anställningsformer

eller med få timmar, inte i lika hög utsträckning som de med säkra positioner

kan kritisera företagsledningen, arbetsmiljön eller arbetstiderna. Agnes, Nii-

nas och Nikos beskrivningar av att alltid ställa upp när de ”får arbete” ställer

oss inför det faktum att rörligheten inom branschen delvis upprätthålls

genom att de tillfälligt anställda får färre timmar än vad de har råd med och

att arbetsgivarna därmed alltid har personal som ställer upp när företaget

behöver mer arbetskraft. Detta leder till att en del av arbetskraften är ”per-

manent flexibel” i den meningen att de måste tacka ja till mer arbete om de

skall få privatekonomin att gå ihop. Det som lyfts fram klart och tydligt i

samtal med informanterna är en gemensam erfarenhet av att tillfälliga

anställningar skapar ekonomisk otrygghet såväl idag som i framtiden.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT GÖRA SERVICE? 189



Framtidens ekonomiska otrygghet

Ett problem med tillfälliga anställningar som berörs framförallt av de unga,

är att dessa former av anställningar försvårar möjligheterna att säkra sin

framtid, men även möjligheterna att till exempel ta lån. Agnes som haft flera

tillfälliga anställningar anser att ett problem med anställningsformen är att

man inte har någon trovärdighet hos institutioner så som banker.

Informanternas beskrivningar av effekterna av tidsbegränsade anställ-

ningar visar tydligt att specifika tidsordningar skrivs in i framtiden. Agnes

oro handlar inte bara om att klara ekonomin idag utan också om att anställ-

ningen ger begränsade möjligheter senare i livet. Den främsta orsaken till

varför hon vill ha en fast anställning är ekonomisk:

Man kan ju inte ta lån till exempel. Bankerna tror ju inte att man kan betala

tillbaka om man inte är fast anställd. Och sen kommer man att få en dålig

pension också.

Ökningen av tillfälliga anställningar kommer därför inte endast att skapa

ojämlikheter i dagens samhälle utan även att föra in ojämlikheterna i framti-

den. Gonzalo är i -års åldern och har precist avslutat en hotell- och restau-

rangutbildning, med inriktning mot restaurang och måltid. Han arbetar idag

som servitör på en restaurang och fick jobbet för att han hade praktiserat där

tidigare. Gonzalo är orolig för hur de tillfälliga anställningarna, som är den

enda formen av anställning han haft sedan han kom ut ur skolan, kommer

att se ut i hans CV.

Det enda jag tycker är att om jag ska skriva min CV så ser det ju ut som om jag

inte gör annat än byter jobb. Det ser ju lite illa ut. Jag kan tycka att om jag

skulle vara chef, så kanske dom ser där en som har bytt jobb tre gånger om

året nästan hela sitt liv, vilket kan ju se lite konstigt ut.

Carol Stack visar i sin studie av unga anställda på ett callcenter att de anställ-

da ungdomarnas liv är väldigt strukturerat efter arbetstiden (). Trots

detta beskrivs ungdomarna i deras situation som grupper som har svårt för

att (an)passa sig till tidsordningar. Hennes slutsats är att flexibilitetsbegrep-

pet är tydligt ideologiskt då det pekar ut vissa kategorier av arbetare som i
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behov av kontroll medan andras flexibilitet belönas såväl samhällsmässigt

som ekonomiskt. Gonzalos reflektioner fångar paradoxen i diskursen om

behovet av rörlighet på arbetsmarknaden. Å ena sidan förväntas folk vara

rörliga, å andra sidan anpassas samhället minimalt för de människor som är

flexibla i sina yrken. De tidsbegränsade anställningarna kan också ha motsatt

inverkan – att den frivilliga rörligheten på arbetsmarknaden avstannar för

att människor inte vågar flytta. Gonzalo berättar vidare:

När jag gick ut så kändes det som om jag lättare kunde få ett jobb, och idag om

du söker ett jobb så kanske det är   sökande. Det känns som om det är

svårare, mycket svårare att få ett jobb. Och tittar man på dom här arbetarna så

känns det som om man behöver en högskoleutbildning för att vara lokalvårdare.

Det är så. Det känns tufft. Och därför är det så med tillsvidareanställningar, det

känns väldigt tryggt, och då kanske man inte vågar gå vidare och söka för

mycket på andra ställen, för man vet ju inte vad som händer när man har varit

tre månader på det andra stället, då kanske man plötsligt blir utan arbete.

Osäkerheten är här kopplad till om man kommer att få ett arbete. Denna

osäkerhet menar han gör att man kanske inte rör sig lika mycket som tidigare

utan väljer att vara på samma plats för att öka sina chanser att få en fast

anställning. De osäkra anställningarna kan därför analyseras som anställ-

ningsformer som inte bara skapar rörlighet på arbetsmarknaden utan också

låser människor till vissa platser.

I detta avsnitt har jag belyst kopplingen mellan tillfälliga anställningar och

tre olika former av otrygghet. Den första är den ekonomiska otryggheten

som baserar sig på att de anställda inte vet hur många timmar de får arbeta

och därmed inte hur mycket de får i lön. Det hänger också samman med att

lönerna inom branschen generellt är låga. Den andra formen av otrygghet

hänger samman med den första och bygger på att informanterna inte vågar

tacka nej till arbete, dels för att de behöver timmarna och dels för att de

befinner sig i en ständig konkurrens med andra som kan komma att ringas

in. Slutligen skapas även en ekonomisk otrygghet inför framtiden, och den

ojämlika tidsordningen skrivs dessutom in i framtiden.

I likhet med forskning om effekterna av tidsbegränsade anställningar visar

mitt empiriska material på att anställningarna är kopplade till en ekonomisk
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osäkerhet och till en osäkerhet utanför arbetet i och med att man ständigt

måste vara beredd att kallas in. Mitt material pekar på att tidsordningarna i

relation till anställningar skapar ekonomiska ojämlikheter nu såväl som i

framtiden. Det skapas också modeller som överskrider gränsen mellan det

offentliga och det privata, mellan arbetslivet och annan tid. Människor tillåts

inte ha ett liv utanför arbetet utan tvingas vara i en ständig beredskap på att

få arbeta.

Waiting by the phone – i väntan på betalt arbete

Vid flera tillfällen berättar informanterna hur de sitter vid telefonen och vän-

tar att arbetsgivaren skall ringa och erbjuda dem arbete. Telefonen är en

symbol som förekommer i de flesta intervjuerna som ett verktyg vilket ger

arbetsgivaren tillträde till de anställdas liv även utanför det betalda arbetet.

Nikos berättar:

P: Vad tycker du är skillnaden mellan att ha en fast anställning och en vid

behovsanställning?

Man kan ju planera, man kan umgås med familjen och vänner. Annars kan

dom ringa bara några timmar innan och säga ”vi behöver dig”. Fast jag inte

hade tid för att jag kanske skulle gå med barnen någonstans så var jag tvungen

att säga ja för annars så kanske dom inte ringer nästa gång. Så det var ju

psykiskt påfrestande, det tycker jag. Och det har nog satt sina spår. Även om

jag verkar glad och sådär. Tio år är en lång tid.

Nikos var alltså tillfälligt anställd under tio års tid. Hans beskrivning fångar

hur anställningsformen extra vid behov och andra former av tidsbegränsade

anställningar innebär att man tvingas leva i en situation där man måste vara

ständigt beredd på att tacka ja till arbete. Att vara rörlig menar flera infor-

manter är något av ett krav på dagens arbetsmarknad, och rörligheten kopp-

las ofta samman med en ökad stress i arbetslivet. Mika beskriver de förän-

dringar hon ser i arbetslivet med dessa ord:

Det har ju blivit stressigare, det är ju svårare att få jobb, det är svårare att få

ett ställe som man kan vara på, utan man måste vara så pass flexibel så att

man får det att gå runt. Och det är så, om man vill ha jobb, om man vill
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överleva. Om man skulle utrycka sig lite grovt: för att överleva idag måste

man vara med på noterna överallt. I alla fall inom vår bransch.

”Man måste vara med på noterna överallt”, säger Mika lite uppgivet och

skrattar. Ironi är något som ofta används under diskussioner om det ökade

kravet på flexibilitet. Stressen föds ur en situation där hon inte får en tillsvid-

areanställning utan istället kallas in när det finns behov och således hela

tiden måste flytta sig på arbetsmarknaden. Rörligheten byggs här genom att

delar av arbetskraften befinner sig i en form av ständig beredskap, eller som

Mika beskriver det, ett ständigt ”stand by”.

P: Hur är det tycker du? Hur många timmar jobbar du?

Det kan vara allt mellan  timmar i veckan och inget. Det är kanske lite dumt

när det inte är någon timme i veckan. Extra vid behov, det är om man behöver

folk, och så vet man att det finns vissa personer som man kan ringa på stand

by. Så funkar det. Säger man nej en gång så kan man bli mobbad.

Enligt Mika finns det alltid människor som kommer att ställa upp då ris-

kerna med att tacka nej kan vara att man får en dålig situation på arbetsplat-

sen. Mikas beskrivning belyser hur telefonen används som ett verktyg för att

kontrollera arbetskraften även utanför arbetet. Hotet om att andra kan ta

den anställdes arbete och att det finns andra som är på stand by beskrivs av

Agnes med dessa ord:

Man tackar ju inte nej till jobb. Jag behöver ju pengarna och sen måste man ju

visa att man verkligen vill vara där. De finns ju andra som kan ta det annars. Jag

vet att det är sjukt, men det finns inget annat att göra. Man måste ju ha ett jobb.

Agnes väljer adjektivet ”sjukt” för att beskriva den situation hon befinner sig i.

Den beskrivs som en patologi, som något som överskrider gränsen för vad

Agnes anser borde vara det normala. Flera av informanterna förmedlar

samma känsla, en övertygelse om att systemet i grunden är felaktigt, kombi-

nerat med en viss känsla av maktlöshet (”så här är det, vad ska man göra åt

det”). Jag upplever att informanterna har normaliserat en situation som i

grunden är otrygg såväl ekonomiskt som socialt. Kontrollen av arbetet brukar
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kopplas samman med teknisk utrustning eller olika former av ackord och

stämpelklockor, men kontrollen kan även ske utanför arbetsplatsens ramar.

Osäkerheten kan i detta fall möjligen tolkas som något som leder till själv-

kontroll och som därmed i ännu högre utsträckning möjliggör att man har

en rörlig arbetskraft då arbetskraften själv gör sig tillgänglig.93

Feministiska forskare har visat hur tidens organisering måste ses i relation

till betalt och obetalt arbete och i relation till kvinnor och män. Vilken

anställning man har påverkar i högsta grad hur tiden organiseras i hemmet.

Flera av informanterna beskriver denna relation. Nikos menar att den cen-

trala skillnaden mellan en tillsvidareanställning och en tillfällig anställning

är att en tillfällig anställning inte ger honom utrymme att planera sin tillvaro

med sin familj:

Ja, för att överleva fick jag ju sitta kvar hemma och vänta på att kanske någon

ringde. Det är klart att jag gick och handlade eller gjorde andra saker, det skall

jag inte säga att jag inte gjorde, men hela tiden fanns det där: ”tror du att

någon har ringt”.

P: Det ligger och maler…

Ja, ja. Tänk om dom ringde en gång när jag inte var hemma och sedan en

andra gång när jag inte heller var hemma. Tror du då att dom hör av sig en

tredje gång? Så man hade det i bakhuvudet hela tiden. Jag var ju tvungen att

försörja mig, jag hade ju a-kassa, men det är inte så mycket.

Som jag diskuterade tidigare upplevs de tillfälliga anställningarna som en

anställningsform som skapar osäkerhet både på och utanför arbetet, till

exempel i relation tills de anställdas ekonomi. I Nikos fall är det också tydligt

att anställningsformen påverkar hans situation i hemmet. Flera av informan-

terna upplever att arbetstiderna inom branschen kan vara ett problem i rela-

tionen till familjen, speciellt om de har barn och är ensamstående. Claudia

säger att orsaken till att det är bättre att arbeta i spelhallen än i restaurangen

är att tiderna passar hennes liv.

P: Tänker du att du ska jobba kvar här, eller vill du gå tillbaka?

Nej, jag hoppas att jag får jobba kvar här. På restaurangen, det är ju andra tider

och senare tider och har man familj så kan man inte, det var just på grund av
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det som jag slutade jobba där, för jag skaffade familj och barn. Då slutar man

på restaurangen för det är obekväma tider, mycket obekväma tider, om man

har familj. Är man själv då är man själv, då har man inga problem med det. Så

jag tänker inte gå tillbaka.

En intressant sak som Claudias resonemang visar är att det finns en organi-

sering av samhället som försvårar kombinationen av familj med en flexibel

arbetsmarknad. Samhällsnormen premierar tydligt former av föräldraskap

som är baserande på åtta timmars arbete som avslutas runt klockan fyra,

eller att i alla fall en av föräldrarna har denna arbetstidsorganisering. Det är

inte endast den offentliga barnomsorgen som är organiserad utifrån denna

princip, förväntningarna är också stora på att föräldrar skall vara hemma

med sina barn på kvällen.

Att exempelvis daghem inte är öppna på kvällar innebär att man måste

förlita sig på andra (oftast kvinnliga familjemedlemmar) för att ta hand om

barnen. Claudia berättar:

P: Så barnen bor fortfarande hemma?

Ja, två stycken, sexton och tolv, dom bor hemma. Men jag har min syster som

hjälper mig.

P: OK, som tar hand om dom på kvällar?

Just när jag jobbar natt. Dom andra dagarna behövs det inte, bara när jag

jobbar natt så att hon är där när dom ska äta, annars så klarar dom sig själva.

P: Bor hon i närheten?

Nja, men hon har bil så det är lätt. Hon bor nära.

P: Men om du inte haft henne, hur hade de varit då?

Då skulle jag ha haft mer hjälp av min dotter. Hon ställer också upp. Men du,

dom äldre vill ju vara med sina kompisar, och bryr sig inte om att lillebror

eller lillasyster är hemma, men hon har faktiskt också hjälpt. Fredagar och

lördagar när jag jobbar på det andra stället, så brukar ett av barnen gå till sin

pappa, och den andra är här hos min syster. När hon inte är hos pappa själv, är

hon hos min syster. Så där är det inga problem.

Att bo i närheten eller ha familj och vänner som till exempel kan ta hand om

barnen utgör därmed en grund för att ”behovet” av flexibilitet i öppettider
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skall kunna tillgodoses. Citatet synliggör att det inte enbart är hennes tid

som skall regleras utifrån kundernas och arbetsgivarnas behov utan också

alla andra i hennes sociala nätverk som gör att hon kan kombinera arbete

och familjeansvar.

Julia Henly () visar hur låglönearbetande är beroende av informella

nätverk för att kunna arbeta. Dessa informella nätverk är inte oproblema-

tiska och kräver ofta mycket förhandlingar. Henly menar dock att kvinnor-

na i hennes studie överlever tack vare sina informella kontaktnät, något

som också tydligt kommer fram i mitt material. I Jeanettes beskrivning ser

vi också hur det man gör på arbetet påverkar den anställdes situation utan-

för arbetet:

Jag har tyckt att det varit svårt att ha en fungerade relationer hemma. Få lever

med en person som kanske själv jobbar skift, eller som har så pass mycket att

göra själv, så att man inte har ett så stort behov av att umgås, utan

förhållandet funkar ändå. Men dom flesta lever ju i ett förhållande för att

dom vill ha halva sig själv, och dessutom ha någon att prata och mysa med,

någon att laga mat med, och sådant, och det finns ju inte. Det går ju inte, då

blir det ju jobbigt. Branschen är en dålig äktenskapsbransch. Bagerier, det kan

jag säga rakt av… det har inte funnits ett enda äktenskap som har hållit som

jag känner, för att ett samboliv klarar inte av dom timmarna. Varje gång din

kille ska kolla på en film klockan nio på bio, då somnar du halv tio, du vet,

det går inte. Och på helgerna när det är kalas och fester då kan inte du vara

med för du ska upp tidigt.

Jeanettes beskrivning av konditorbranschen som en dålig äktenskaps-

bransch är tänkvärd. Den visar hur samhället i sig organiseras utifrån en

idé om att tider i familjen skall samspela, och att man skall ha samma ener-

gi hemma som på arbetet. Men i ett arbete där tiderna inte är anpassade för

sambolivet upplever Jeanette att det är svårt att hålla ihop ett förhållande.

Arbetstiderna påverkar både situationen på och utanför arbetet. Tiden

handlar inte endast om vilka timmar informanterna arbetar, utan också

om hur de jobbar under de timmar som de lönearbetar och vad de får

pengar för.
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Att arbeta gratis och mer – den ökade utsugningen

P: Hur är man en bra servitris?

Man är många.

För att vara en bra servitris menar Elena att man måste ha många kollegor,

vilket få av informanterna upplevde att de har på arbetsplatserna. I detta

avsnitt vill jag belysa informanternas beskrivning av de ökande kraven på

hur många arbetsuppgifter de skall utföra under den tid de är anställda.

Denna uppfattning delas av både de som har tillsvidareanställningar och de

som har tidsbegränsade anställningar. Tiden som arbetas och vad som skall

göras under arbetstiden är, hävdar mina informanter, inte givet utan något

som kontinuerligt förhandlas och formas av relationen mellan anställda och

arbetsgivare. Mitt material pekar på att de anställda ofta arbetar även om de

inte får betalt för det. Det finns en yrkesstolthet och vilja att det skall gå

snabbt som gör att de anställda ofta arbetar då de inte får betalt. Intensifie-

ringen av arbetet illustreras här på två sätt: via gratisarbete och ett ökat

arbetstempo. Aurell beskriver i sin avhandling hur de kvinnliga städarna ofta

kommer tidigare eller lämnar sitt arbete senare för att hinna göra ett jobb

som de är nöjda med. De arbetar gratis för att fullgöra sitt arbete. Liknande

erfarenheter beskriver mina informanter som berättar att de jobbar mer

såväl i timmar som i intensitet.94 Carlos som arbetar på serveringen på ett

hotell beskriver en vanlig arbetsdag såhär:

Ja, vi börjar halv elva varje dag. Då börjar vi med att duka upp beställningar,

kollar igenom vad som behövs, kolla hur många beställnings som finns, skriva

reserverat-lappar och så vidare. Då är vi två stycken. Fram till elva ska vi vara

färdiga med detta. Då har vi lunch. Oftast klarar vi det. Men man är så dum,

för oftast i stället för att vara där halv elva är vi där strax efter klockan tio, så

man bjuder dom på  minuter. Men det är för att man ska hinna bli klar.

P: Så du kommer : men du får inte betalat för det?

Nej, det får man inte.

P: Men annars så blir det för stressigt, eller?

Ja, annars så blir det för stressigt. Ja, på en halv timme då hinner man inte med

allt om man skall ta fram salladsbuffén, dryck och sådant. Det hinner man
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inte. Jag har sagt att vi skulle vara fler för vi hinner ju inte. Eller att vi skulle ha

betalt för dom  minuterna som man kommer tidigare. Men då säger han

”men det är ingen som har tvingat dig”. Då är man ju lite för snäll ändå. Då ska

man egentligen komma halv och börja halv. Blir man inte färdig så blir man

inte. Men hur roligt är det att inte blir klar? Så det blir ju stressigt det blir det

ju. Men oftast så hinner vi till elva, det gör vi faktiskt. Men vi jobbar över i och

med att vi inte tar betalt och det är ju fel. Men jag har blivit anställd nyligen

och de andra har varit där i  år, så jag vill inte direkt påverka. Dom har ju

accepterat det ofrivilligt egentligen, men ändå accepterat det.

Carlos kommer tidigare till arbetsplatsen för att kunna utföra arbetet på ett

tillfredställande sätt. Informanten lägger till en viss del skulden på sig själv

då han accepterar sakernas tillstånd. Vad som kan tolkas som en dålig tids-

organisering, att cheferna missbedömer hur lång tid det tar att genomföra

ett arbete, blir något som de anställda själva anser att de är ansvariga för.

Personalbristen som uppenbarligen finns (då man inte hinner utföra arbe-

tet på given tid) hanteras här genom att de anställda jobbar mer. De gör

detta gratis för att upprätthålla yrkesstoltheten, men också för att de skall

arbeta under villkor som de själva upplever som tillfredställande. Yrkes-

stoltheten och viljan att utföra sitt arbete på ett bra sätt möjliggör i detta fall

en organisering av arbetstiden som innebär att arbetsgivaren slipper köpa

den tid som det tar att utföra arbetet. Enligt Klara ligger det också på det

egna ansvaret att kunna säga nej till fler arbetsuppgifter, annars ökar risken

att man blir utnyttjad:

Jag kan säga så mycket att jag har lovat mig själv att jag inte ska ta en enda

extra grej utan att jag ska ta betalt för det, icke. Jag har sagt till dom där ute, ta

inte på er någonting utan att ni får betalt för det. Säger man inte nej så lägger

dom ju på det ena jobbet efter de andra. Jag vet en som tar på sig en massa

jobb och som sen sitter och gnäller – för att hon får göra de jobben. Och då

har jag ändå sagt till från början ”gör inte så”. Kommer dom och frågar, så ta

det inte på er, har ni gjort det så har ni godkänt det.

P: Är de mycket sånt, kan du […]

Det finns det. De kommer och säger ”snälla, kan inte du när du ändå är där,

göra det och det”. De räknar inte in det som arbete, men det är andra grejer än
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våra vanliga arbetsuppgifter som jag därför tycker vi borde få betalt för. Men

har dom sagt ja. Jag har faktiskt sagt till och man får tänka själv. Då kan man

inte komma och gnälla sen. Det gäller att säga nej med en gång. För om man

gör en sak så finns alltid risken att man får göra det igen.

I likhet med Carlos lägger Klara ansvaret på sig själv för att begränsa omfatt-

ningen av hur mycket arbete hon skall utföra. Klaras berättelse illustrerar på

ett tydligt sätt hur de anställda upplever att det är dem själva som måste sätta

ramarna för hur mycket arbete som skall utföras. En fråga värd att fundera

över är om det sker en expansion av arbetsuppgifterna, men att expansionen

normaliseras genom att den inte formaliseras. Boel beskriver att hon och

hennes kolleger kommer in tidigare till jobbet för att hinna ordna allt så att

de sedan i lugn och ro skall kunna dricka en kopp kaffe:

Jag kommer in tidigare till jobbet, för att hinna prata med alla. Vi pratar om

vad som ska hända under dagen, men också om andra saker, man hinner inte

göra det annars.

Under kaffepausen diskuterar de bland annat hur dagens arbete skall organi-

seras (till exempel om någon är förkyld skall den inte stå vid maten och så

vidare). I detta fall gör de anställda kanske inget arbete som de inte skulle

kunna utföra under arbetstiden, men då skulle de inte hinna med en social

samvaro, vilket ofta utgör grunden för ett lyckat samarbete och en trevlig

arbetsplats. Jag menar att materialet visar hur arbetsgivarna utlokaliserar

eller ”outsourcar” personal- och organisatoriska brister till de anställda som

tvingas hantera detta på olika sätt. Mika beskriver hur hon ofta jobbar utan

att få betalt:

Du vet ibland att du inte kommer att hinna, till exempel om du inte orkade

fixa allt dagen innan. Men då kommer jag kanske lite tidigare. Jag kanske

hade hunnit men det blir för stressigt och jag tycker om att vara lite själv

innan alla kommer.

Mika upplever att hon skulle hinna göra arbetet men att det skulle bli för

mycket stress. Frågan är vad ”att hinna” innebär, eftersom att hinna med
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arbetet under betald arbetstid skapar så mycket stress att man väljer att hell-

re arbeta gratis.

Mika lägger, i likhet med Klara och Carlos, skulden på sig själv för att hon

arbetar gratis. En annan inställning hade Mariano som menar att det är

cheferna som bär ansvaret. Cheferna försöker, enligt honom, vara vänner

med de anställda genom att skapa en familjekänsla. Han arbetar på en

snabbmatsrestaurang som drivs som ett familjeföretag där många av de

anställda på ett eller annat är släkt med chefen. Vi diskuterar förändringar

på arbetsplatserna:

Vi går mot Chile-vägen.

P: Que-väg, vilken väg?

Som det var i Chile. Bara för att du ska hålla företaget glatt så jobbar du.

Ibland har det hänt att vi inte är färdiga när vi ska sluta och då har folk stannat

en timme utan att få betalt, av frivillighet. För det ska vara bra för företaget.

Allt ska vara bra för företaget men inte för människorna.

P: Men hur gör cheferna för att de ska kunna få folk att jobba gratis?

De flesta av cheferna dom hjälper också till, för dom har också en snara runt

halsen. Dom är restaurangchefer, dom har bättre löner men dom är också

strypta för dom ska hålla koll på personalen och se till att allting går runt och

ha oss glada. Så dom springer också omkring och hjälper och sånt, så att man

ska tycka ”åhh, vilken jättebra chef”. Man vill vara lojal mot henne för att hon

hjälper oss, men det är ändå dom som bestämmer, och det märker jag.

Det är precis som där jag jobbar idag, chefen går alltid omkring och säger ”hej

kompis”. Han vill vara kompis med en och så, men samtidigt springer han

omkring och säger ”oj vad det går dåligt, oj vad det går dåligt”. Han säljer som

fan, och ändå säger han att det går dåligt som fan. På så sätt försöker dom få

dig engagerad i restaurangens produktion. Det är mycket taktik och sådant.

Mariano menar att cheferna själva befinner sig i en pressad situation. Samti-

digt är det viktigt, anser han, att se att det är chefen som bestämmer även om

chefen vill att man skall vara kompis. Hela ”kompisgrejen” menar han är ett

sätt för företaget att engagera de anställda mer i produktionen så att de får en

känsla för företaget. Mariano betonar till skillnad från Nikos, Klara och Mika

att det är chefen som bär ansvaret för den stressade situationen. Han riktar
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kritik mot chefen och menar att han genom att försöka vara snäll mot de

anställda försöker få dem att arbeta mer.

En förklaring till skillnaden i hur Mariano beskriver den ökade arbetsin-

tensiteten på arbetsplatsen kan vara att han är yngre än de andra informan-

terna som citerats och inte har arbetat på samma arbetsplats under lång tid.

Det kanske skapar en mindre känsla av lojalitet. I sin studie över ickebetalt

övertidsarbete argumenterar Gunnar Aronsson och Sara Göransson ()

för att det ickebetalda övertidsarbetet framförallt sker inom SACO:s avtals-

områden och hos dem som har projekt/objektsanställningar. Grönlund och

Aronsson menar att en anledning till varför detta är mindre vanligt inom LO-

kollektivet är att de har mer bestämda arbetstider och arbetsuppgifter. Ett lik-

nande resonemang förs av genusforskaren Anita Göransson som menar att vi

ser en självexploatering i allt ”obetalt och oreglerat arbete som människor

ägnar sig åt – av lust, av tvång, av omsorg och av yrkesstolthet” (:).

Göransson menar att det nya är att intensifiering sker inom tjänstemannayr-

ken, i produktionen av immateriellt arbete, framförallt inom kunskapsarbetet.

Mitt material menar jag, i likhet med Aurells () lyfter frågan om inte

intensifieringen och självexploateringen också finns inom andra branscher.

I mitt material var till exempel yrkesstoltheten en vanlig orsak till varför man

jobbade över. Möjligen är det så att man inom LO-kollektivet i mindre

utsträckning än inom SACO-kollektivet beskriver intensifieringen som mer

arbete, utan istället talar i termer av ett personligt ansvar för det arbete som

skall utföras. Dessa extra uppgifter har kanske normaliserats som en del av

det arbete man anser sig vara tvungen att utföra. Min studie stödjer på

många sätt Aurells slutsatser om det obetalda extraarbete som de anställda

gör. I hennes studie är detta kopplat till kön då det är de kvinnliga städarna

som framförallt gör detta gratisarbete (Aurell ). Jag ser inte ett tydligt

könsmönster i mitt material eftersom både kvinnor och män beskriver lik-

nande erfarenheter av att arbeta gratis. En orsak kan vara att männen som

intervjuas i min studie inte är ”svenskar” och i likhet med kvinnorna (såväl

”svenska” som ”invandrare”) tvingas ta ett ansvar för organisationen för att

inte löpa risken att till exempel avskedas. Jag tolkar det som att de anställda

inom branschen arbetar gratis både på grund av yrkesstolthet och vilja att

inte bli av med sina jobb. Detta kan osynliggöra den permanenta underbe-

manning som verkar finnas på arbetsplatserna.
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Att arbeta mer under samma tid

Förutom att arbeta gratis är de flera av informanterna som berättar att de

arbetar mer under de timmar de arbetar. Samtliga informanter i min studie,

vare sig de arbetat i  eller i tre år inom branschen, menar att arbetstempot

har ökat. Klara berättar:

P: Har du också hand om beställningar och sådant?

Jag ska inte ha det, men om jag ska sitta och vänta på att Elisabeth ska få tid

så går tiden så fort och så glömmer man det. Det är därför jag gör det, för då

går det snabbt. Och sen så är det tomflaskor och backar som man måste ställa

in här också.

Klaras ansvarsområden är själva kaféverksamheten samt att se till att syster-

arbetsplatserna får det material som är beställt eftersom leveransen kommer

till hennes arbetsplats. Problemet är att chefen inte hinner göra sitt arbete

vilket leder till att informanten i slutändan gör arbetet själv. Hon tar därmed

över nya arbetsuppgifter och arbetar mer än vad hon i grunden får betalt för.

Att arbeta mer under de timmar som arbetas är något som flera av infor-

manterna menar att de har gjort. Problemet, menar en av dem, är att arbets-

givaren vägrar att se det, att han har sina egna idéer. Sven som arbetar som

bartender på ett hotell berättar:

P: Så allting skulle vara lika men ni skulle göra mer?

Ja.

P: Och samtidigt som personal avskedades så att det var mindre folk?

Ja, det var mindre folk. Ja, det var därför man avskedade, för man menade att

det fanns en massa dötid. Men det stämmer inte. Men han hade ju sin idé.

Informanten upplever att även om de är färre anställda på företaget skall de

anställda som är kvar hinna göra samma arbetsinsats som tidigare. Konse-

kvensen blev att lika många arbetsuppgifter delades upp mellan färre händer.

Detta visar att tiden inte är statisk, utan att den kan fyllas på olika sätt. Jag

har tidigare beskrivit att vissa av informanterna arbetar gratis för att kunna

bli klara med sina arbetsuppgifter på ett för dem (och kunden) tillfredsstäl-

lande sätt. Till skillnad från gratisarbetet får de i dessa situationer betalt, men
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beskriver att de arbetar mer under samma arbetstid. Detta kan ses som att

exploateringsgraden höjs i och med att man skall producera mer på samma

tid och arbetsgivaren därmed får ut mer av arbetskraften än tidigare. En lik-

nande slutsats drar Abiala, som i sin studie visar att de anställda upplevde att

det tidigare fanns mer personal som man fördelade arbetet på (:). På

hotellet där Sven arbetar har man dragit ner på tjänsterna:

Till exempel på mitt hotell som hade trehundra anställda, idag är det sjuttio

heltidsanställda från att ha varit trehundra.

P: Så nu är de sjuttio som ska göra […]

Nu är det sjuttio tjänster som gör samma verksamhet idag och ändå så ska du

ha samma lönsamhetskrav. Och du ska gärna ha ökning också.

P: Så man hade trehundra och idag är de sjuttio. Men själva verksamheten är lika

omfattande?

Verksamheten är densamma, och kvalitén ska vara lika hög, det kan man ju

inte släppa på, du ska ju också säga vilken nivå ditt hotell ska ligga på.

P: Så det har blivit färre människor som ska utföra samma arbete?

Exakt. Och det finns samma lönsamhetskrav på företaget, annars så är det

olönsamt.

Antalet anställda har minskat samtidigt som informanten menar att själva

arbetsuppgifternas omfattning inte minskat, kvalitén och omsättningen skall

vara den samma. Materialet reser frågan om de anställda genom sin ökade

arbetsinsats möjliggör för företagen att ha en permanent underbemanning

då de anställda som är kvar genom mer intensivt arbete genomför de arbets-

uppgifterna som måste utföras. Arbetsinsatsen som de anställda utför ger

arbetsgivarna chansen att vara underbemannade samtidigt som detta är

orsaken till att de anställda måste arbetar mer. Elena berättar:

Det har blivit stressigare. Förr var det fler människor som jobbade, det var

det. Nu ska man spara, spara och spara så man är egentligen

underbemannad. Ofta är man underbemannad. Det är så mycket aktier och

sådant, [namn på bolaget] som har fonder och aktier och sådant och då blir

det att man jagar det, att man ska tjäna upp så mycket som möjligt, betala så

lite som möjligt, färre anställda så att det ska bli bättre utdelning. Det är
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hetsjakt på nåt vis. Det är dom som räknar och inte människan så mycket. Så

vi jobbar mer och mer och de får mer och mer.

Elena upplever att underbemanningen leder till ökad stress och att företaget

ställer de ekonomiska vinsterna före de anställda. Med ett litet skratt fångar

hon tidskonflikten mellan henne och arbetsgivarna. Elena kopplar tydligt

samman företagets ekonomiska intressen med det ökade kravet på att de

skall arbeta mer. Flera av informanterna beskriver i likhet med Elena att det

finns en konflikt mellan arbetsgivarna och dem i relation till synen på tid.

Klara och Carlos belyser konflikten men menar att det är deras ansvar att

säga ifrån. Elena och Mariano uttrycker mer explicit att arbetsgivarnas

intressen ligger i konflikt med deras.

Tiden är kollektiv. Inte minst gäller detta inom arbetslivet där människor

hela tiden är beroende av andras tid. Det finns en tendens i den offentliga

debatten att förstå tid som något individuellt som säljs eller ägs, men tiden är

kollektiv och de sociala relationer som formar en individs tid finns inom

ramen för sociala ojämlikheter. Även om det till exempel vid köpet av enskild

arbetskraft är individuell tid som köps, kan priset på tiden och anställnings-

formen köpas utifrån redan existerade ojämlikheter. Tiden på en arbetsplats

är också kollektiv, som mina informanter ofta påpekar. Till exempel är den

anställde ofta beroende av att andra människor hinner göra sina arbetsupp-

gifter för att den anställde skall kunna utföra sina egna arbetsuppgifter.

Privilegierad okunskap eller kundens tid i centrum

Ett utmärkande drag för hotell- och restauranganställda (som även gäller till

exempel handelsanställda) är att deras arbetstider är beroende av hur andra

människors arbetstid struktureras. De anställda jobbar ofta när andra har

ledigt, har lunch, är på konferenser, när gästerna inte är på sina hotellrum,

eller när de är ute och roar sig. På så sätt finns det en inbyggd flexibilitet i

jobbet då arbetstiderna är anpassade till andra människors arbetstider. Det

är därför inte ovanligt att informanternas arbetstider är uppstyckade under

dagen. De arbetar helt enkelt när det finns mest folk att ta hand om. Gonza-

lo, som arbetar som servitör, har en arbetsdag som är uppstyckad beroende

på hur mycket människor som kan tänkas komma.
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Så vi äter vid halv tolv sen startar de hela serveringen. Då är vi tre stycken.

P: Då kommer alla människor?

Det är på lunchen. Sen jobbar vi till klockan , och sen är vi lediga mellan två

och fem. Vid fem börjar vi igen, då startar vi med att äta. Och då har en

personal haft så kallad innervakt, den som jobbar mellan elva och ..

P: Så du är ledig mellan två och fem och då får du inte betalt?

Nä.

P: Hur är det att vara ledig tre timmar mitt på dan.

Bra, ja, jag tycker om det. Jag kommer hem och vilar mig lite grann. Jag bor ju

inte så långt ifrån jobbet. Det är värre för dom som bor lite längre bort. Då

hinner man inte så mycket. Men jag tycker det är helt är OK.

De flesta av informanterna har erfarenhet av uppstyckat arbete. De anställda

inom hotell- och restaurangsektorn har såväl historiskt som idag i hög grad

arbetstider som är anpassade till ”just-in-time-produktion”: De arbetar när

behoven är som störst och tar sedan kanske en paus, eller får gå hem efter att

bara ha jobbat ett par timmar. Att vara på arbetet just när det är som mest

jobb innebär, menar några av informanterna, att det inte finns något utrym-

me för pauser eftersom fokus på kunderna är så totalt. Jeanette fångar tids-

skillnaderna i intensiteten mellan olika pass:

Det är ofta så att du har ju ofta personal på dom timmarna när det är mycket

att göra, så ofta är det så att om du har en restaurang som serverar dagens så

kanske du kommer dit klockan elva, och sätter igång med alla förberedelser,

och klockan tolv är lunchen igång då jobbar du i  till klockan är två. Sen

har alla ätit upp, och då städar du jättemycket. Och sen så har du en paus, och

sen kommer det ingen mellan fyra och sex, och då finns det ingen personal. Då

går du hem, och sen kommer kvällspersonalen kanske klockan sex, och då är

det igång igen. Då är det borden, och a la carte, och det är så och så och så, och

sen är det färdigt. Och sen går du hem. Du har aldrig de där vilopauserna som

du kan normalt ta i en annan bransch, utan ofta är schemat lagt vid dom

stressiga momenten.

Arbetsintensiteten avgörs av hur mycket kunder det finns. För Jeanette inne-

bär detta att hon tvingas gå hem mellan passen för att det finns för lite
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kunder. Men när hon är på arbetsplatsen finns det inte utrymme för pauser

som man kan ha på andra arbetsplatser:

Om du är en bartender och står och jobbar på Slakthuset eller vad som helst.

Han kan ju inte gå och ta rast, han jobbar ju de timmarna som folk ska dricka,

han kan ju inte gå och sätta sig, det går ju inte. Och sen när folk går hem så är

det disken och glasen och sen är det hem. Då har han ju jobbat effektivt. Det är

precis så som man vill att den som arbetar ska göra, kanske. Det är hundra-

procentig effektivitet hela vägen, alla timmar och när det är slut så går man hem.

Att alltid vara uppmärksam och fokuserad på kunderna den tid som de är

där beskrivs av flera som ett av de centrala dragen inom branschen och också

som det mest slitsamma. I berättelsen ovan beskrivs en arbetssituation där

det finns en stark intensitet och litet utrymme för pauser. Den minskade per-

sonaltätheten innebär att de anställdas rörlighet på arbetsplatsen blir mycket

begränsad. Det relationella i arbetet blir också tydligt då de anställda inom

hotell- och restaurangbranschen har arbeten som innebär att de jobbar när

andra har fritid. Omar som i likhet med Sven är bartender säger:

P: Men hur gör man, om du skulle beskriva konkret hur en arbetsdag såg ut?

Jag börjar antigen fem, sju eller nio på kvällen. Och jobbar till tre, och sen

innan man är hemma, så kan klockan vara fyra fem, och då är det svårt att

gå ner i varv, för då har arbetstempot varit så högt. Så det tar kanske en

timme. Då är klockan över halv fem, och då sover man hela dagen. Och är

man uppe måste man nästan gå och lägga sig en stund innan man börjar

igen för att orka med en natt till. Så jag hinner i princip handla under dagen.

Och sen är det på det igen.

Ett annat problem som lyfts fram med att jobba kväll är att det finns många

oförutsägbara moment (främst i kundernas skepnad) som gör att det är osä-

kert om man verkligen slutar den tid som bestämts. Claudia berättar:

När du jobbar som servitris på kvällarna så har du en tid, du kanske stänger

klockan tio på en restaurang, och du går inte därifrån förrän klockan halv tolv,

tolv, för att dom sista gästerna sitter alltid kvar tills man slänger ut dom, nästan.
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Även om stället stänger vid en viss tid tar det tid att få ut gästerna, arbets-

tiden förhandlas i detta fall inte bara med arbetsgivarna utan också med

kunderna. Att vissa pubar definieras som ett andra hem och de anställda

känner kunderna kan säkert innebära att kunderna mer aktivt förhandlar

om tiden, samtidigt kan det också innebära att de anställda lättare kan säga

ifrån mer än på ställen där man inte har en relation till kunderna. Det

intressanta är att tiden mellan de anställda och kunden kan upplevas på

olika sätt. Leila berättar:

P: Vad är det som stressar?

Tyvärr är det ju ofta så att man själv är den som stressar upp sig onödigt

mycket, för du hade kunnat låta ett bord sitta och vänta, men… Det som är

stressigt är ju att en person som kommer till en restaurang är ju hungrig när

den kommer. De kommer ju inte en halvtimme innan dom blir hungriga, utan

dom kommer dit hungriga. Så dom kommer, ska ha menyn och under tiden

dom bestämmer sig så ska dom ha drickan, och när dom har bestämt sig och

drickan är ute då ska maten vara där. Dom tycker att en kvart är länge för man

är van att nu så går allt jättesnabbt, men att göra en välstekt oxfilé på -

gram det tar ju faktiskt en kvart, tjugo minuter. Det vet man själv när man är

hemma, man vet ju hur lång tid det tar, men dom tror på nått vis att man har

halvfärdiga fabrikat som ligger och väntar på dom.

P: Så man gör det där…

Ja, och jag blir stressad när jag ser människor som tittar upp på mig hela tiden,

”ska maten snart komma?”. Då blir jag stressad men det är ju kocken som gör

maten så jag kan ju inte göra underverk. Så hela momentet från det att

personen kommer in, tills dom går, är stressigt. För du har hela tiden koll på

vilka bord som sitter, i fall dom är nöjda, du ska fråga dom om dom vill ha

kaffe, om dom vill ha efterrätt, om dom vill ha ditten och datten. Så hela

momenten är ju väldigt stressigt, men för dom som sitter där, ska det bli

otroligt njutbart.

P: Det är ju spännande för själv ska man tycka att det är lugnt och trevligt […]

Kunden ska ju tycka att den får maten snabbt och att dom blir tillfrågade

tillräckligt många gånger, och att dom får rätt mat och rätt dricka på rätt

tidpunkt, och jag ska ju inte göra den missen att jag tar tallriken ifrån dom, för

dom kanske bara tog en paus. För dom ska det vara en upplevelse helt igenom
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perfekt. Och för mig… Jag ska ju ha ständig koll på hur långt dom har kommit

i sitt ätande.

P: Tänker man på det hela tiden, nu har de kommit dit?

Jag tänker så, ja, så. När gick jag ut med maten, då och då, och då har dom ätit

upp, då och då. Jag ska vara ett steg före i mitt huvud, och då börjar man tänka

så… Vad har vi för desserter att erbjuda idag, vad skulle dom vilja ha sen. Eller

att man planerar dom olika borden med varandra, har du ett ställe där du

precis har tagit ut maten, så måste du ha koll för du kan inte ha för många

inne samtidigt. Så då måste du ha koll, dom och dom äter, och dom ska snart

få dricka, och dom måste snart betala. Annars så funkar det inte i din

restaurang. Ska alla ha mat samtidigt så kommer det inte att gå för kocken

kommer inte att hinna. Då måste du övertala någon att ta en förrätt kanske.

Du kan inte få ut så många saftiga varmrätter samtidigt, så som servitris så har

du ju rätt stort engagemang, för att det ska fungera för kocken.

Leilas berättelse illustrerar hur mycket de anställda arbetar för att kunderna

skall uppleva att servicen fungerar som ett naturligt flöde från beställning till

dessert. För att allt fungerar finns det många servitriser som i likhet med

Leila gör samma typ av tidsbedömningar utifrån kundens vilja. Spänningen

mellan de anställdas strategiska planerande av tidsramar och kundernas

upplevelse av tiden som naturlig ligger enligt Leila i servicens kärna. Det lig-

ger också enligt henne i kundens brist på förståelse, eller i vad jag vill kalla en

aktivt privilegierad okunskap om vilken tid det tar att utföra service.

Omar som jag presenterat tidigare arbetar som bartender. Han har arbetat

på samma arbetsplats under flera år. Han jobbade ett tag efter gymnasiet på

en rad olika arbeten och bestämde sig sedan för att gå en bartenderutbild-

ning. Han kände en av ägarna på en klubb och fick jobb där. Efter något år på

klubben fick han vad han beskriver som ett bättre jobb på en annan bar/res-

taurang. Här är kunderna äldre och därför mindre ”odrägliga när de blir

fulla”. Omar berättar i likhet med Leila hur kundens förväntan om att alltid

finnas i fokus kräver en ständig övervakning, men till skillnad från Leila

säger Omar att han kan låta gäster vänta lite. Det gör han för att de skall upp-

leva att det är mycket folk och mycket att göra, men också för att markera att

han arbetar:
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Man måste ha koll hela tiden, du ska helst kunna se på dom om de vill beställa,

så att du kan gå dit och sen beställer dom, det måste hållas flytande. Men

ibland om det är mycket folk och det är lite coolare ställen är det OK att låta

folk vänta lite, om du gör andra saker så klart, så att dom kan stå och prata.

Man är ju inte deras slav.

Tiden är också beroende av hur den uppfattas på olika platser. På en bar är

mer accepterat för barntendern att låta folk vänta medan det på andra ställen

är tvärtom. Värt att notera är användningen av ordet ”slav” för att beskriva

förhållandet mellan kunder och de anställda. Ordet beskriver en total under-

ordning inför andras behov, där en relevant del av yrkeskunskapen ligger i

förmågan att kunna gissa sig fram till vad kunden vill ha (gärna innan kun-

den själv har upptäckt det).

Tidsordningen blir i dessa fall tydligt definierad i relation till kundernas

behov. För det första handlar det om vilka tider som människor vill ha ser-

vice. Ofta arbetar de anställda inom hotell- och restaurangbranschen på

tider då andra människor är lediga vilket innebär att det kan vara problema-

tiskt för dem själva att får service. Jag skulle vilja se detta som en form av

ojämlik relation till tidsorganisering då det handlar om att vissa grupper ger

sin tid till andra. För det andra organiserar tiden det konkreta arbetet i rela-

tion till hur snabbt kunderna vill ha sin mat och vilka förväntningar som

finns på att de anställda skall utföra arbetet inom denna tid.

Det tar en massa olika tid

Att göra servicearbete tar en massa olika typer av tid. Betald tid, gratis

arbetstid, hårt arbetad tid och kundens tid. Jag menar att det empiriska

materialet ger oss en förståelse för hur tiden på olika sätt formar servicearbe-

tets arbetsvillkor, både i relation till anställningsformer och genom att de

anställda på olika sätt ger sin tid till arbetsgivare och kunder utan att få betalt

för det. Tiden är inte extern i förhållande till de sociala relationerna som

finns i arbetslivet, utan skapas i en maktrelation mellan de anställda, kun-

derna och arbetsgivarna, men också i de anställdas liv utanför arbetet. Tid är

i mitt material den arena där maktrelationen mellan arbetsgivare och

anställda blir tydligast. Jag har visat hur de tidsbegränsade anställningarna

skapar ekonomisk ojämlikhet i nuet och hur de skriver sig in i framtiden.
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Trots att flexibilitet ofta beskrivs som något positivt i den offentliga debatten

bestraffas de anställda inom branschen på en rad olika sätt.

Arbetstiden kan inte reduceras till den betalda arbetstiden eftersom tids-

begränsade anställningar också innebär en ständig väntan på att erbjudas

mer arbete. Detta kan tolkas som att arbetsgivarnas kontroll över arbetskraf-

tens tid har expanderats utanför arbetsplatsen och ordinarie arbetstid. Beho-

vet av att inte bara se till den betalda arbetstiden är också tydlig då infor-

manterna beskriver hur de arbetar gratis för att hinna med och mer under de

timmar de arbetar. Frågan materialet reser är om exploateringen har ökat

eftersom de anställda utför mer arbete under arbetstiden utan att få mer

betalt för det. Tidens relationella karaktär blir tydlig i relation till kunderna

och till deras privilegierade okunskap som innebär att kunderna kräver att

arbetet skall utföras efter deras behov istället för efter de tidsramar som är

praktiskt möjliga.

Såväl tiden som platsen formar arbetsvillkoren i servicearbetet. I nästa

kapitel utforskar jag hur rörligheten mellan dem båda skapar speciella for-

mer av arbetsvillkor.

 



Annons för resturangbiträde Sodexo.

Du ansvarar för olika arbetsuppgifter som bl.a. kallskänksarbete,

salladsberedning, servering, disk och kassa. Vidare ansvarar du för att

kunden bemöts av ett professionellt tänkande och agerande i allt som

berör restaurangen i och med att du är ansiktet utåt.

(Metro --)

Sodexo söker ett restaurangbiträde som skall kunna arbeta på en rad olika

platser och utföra en rad olika arbetsuppgifter. De många olika arbetsuppgif-

terna som informanterna utför är något som fångar min uppmärksamhet

eftersom variationen är omfattande, samtidigt som det är något informan-

terna själva till en början inte reflekterar över.

I kapitel åtta och nio diskuterades hur tid och plats är centrala i skapandet

av informanternas arbetsvillkor. I detta kapitel kommer jag att diskutera hur

rörligheten i tid och plats samverkar. Tonvikten i analysen ligger på informan-

ternas upplevelser av det växande kravet på en ständig rörlighet, som enligt

informanterna kännetecknar servicearbetet idag. Mitt material utforskar rör-

lighetens roll i denna process. Debatten om flexibla arbetsvillkor uppkom vid

ett historiskt tillfälle då framförallt industriarbetets karaktär förändrades.

Sociologen Anne Grönlund diskuterar i avhandlingen Flexibilitetens gräns: för-

ändring och friktion i arbetsliv och familj hur flexibiliteten ser ut när den upp-

träder på svenska arbetsplatser (:). Hon menar att flexibilitet har blivit
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en form av diskurs som laddas med olika politiska ideologier och intressen,

men som sällan analyseras empiriskt.95

En central tanke handlar om att förutsättningarna för en standardiserad

form av massproduktion undergrävts, vilket leder till att företagen måste

vara snabba i sina omställningar på marknaden. Produktionen måste där-

för göras ”just in time”. Grönlund påpekar att mycket av forskningen kring

flexibilitet i arbetslivet har inriktat sig på förändringar inom verkstadsin-

dustrin. Inom många branscher, till exempel inom hotell- och restaurang-

branschen, har ”just-in-time-produktion” alltid varit i centrum i och med

att mycket av servicearbetet kräver en tydlig anpassning till andra männis-

kors tider. Möjligen hade förståelsen av den ökade flexibiliteten sett annor-

lunda ut om man hade inkorporerat fler branscher i analyserna av arbets-

livets förändring.

Det förs idag en omfattande feministisk debatt om flexibilitet. Detta beror

främst på att det sker en markant ökning av kvinnor som förvärvsarbetar

samtidigt som flexibiliteten i arbetslivet blivit mer omfattande. Författarna

Guy Standing () och Joan Acker () har med hjälp av begreppet femi-

nisering försökt fånga denna utveckling.96 Enligt Standing ser vi en utveck-

ling där kvinnors arbeten blivit mer formella, i meningen att mycket av det

arbete som kvinnor tidigare gjort varit informellt, samtidigt som mäns arbe-

te förändrats till en mer informell form. Han skriver:

The concept of regular, full-time wage labor […] has been giving way to a more

diverse pattern, characterized by ”informalization” of employment though more

outworking, contract labor, casual labor, part-time labor, homework and other

forms of labor unprotected by labor regulations. (Standing :)

Joan Acker menar att vad vi ser är en polarisering av arbetsmarknaden. I

korta drag innebär detta att företagen skapar kärnverksamhet med ett antal

fastanställda, för att sedan hyra in arbetskraft som anställs inom olika former

av tidsbegränsade anställningar. Hon skriver:

The positive and negative views of contemporary changes in work and

production are not necessarily mutually exclusive. Raising opportunities for
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professionals, managers, and skilled technicians can emerge side by side with a

declining supply of good jobs for the majority of a population. (Acker :)

För dessa författare innebär den ökade flexibiliteten att arbetsgivare får mer

makt över sina anställda vilket innebär en ökad intensifiering av utsugning-

en, något som tydligt träder fram i mitt material inte minst i relation till kra-

ven på tids- och platsmässig rörlighet.

Rörlighet i arbetet

Nikos arbetar i likhet med Carlos som servitör på frukosten på ett hotell. Han

kom till Sverige från Jugoslavien med sina föräldrar när han var liten och flyt-

tande till en småstad i Sverige. Hans föräldrar jobbade inom gummiindustrin.

Ja, min pappa han hade jobb direkt […] Det var ju lätt att få jobb då. Det var

ju gott om jobb då. Och sen en gummifabrik, det är ju väldigt smutsigt, det är

ju hälsofarligt. Det är inte många som vill ha det. Det var ju jättemånga

utlänningar just där. Svenskarna ville ju inte ha de jobben [skratt] så sa mina

föräldrar. Nä, dom hade inte utbildning för någonting annat så det passade ju

jättebra. Så det var inget fel i det hela.

Nikos skrattar åt konstaterandet att ingen ”svensk” ville ha jobb på gummifa-

briken, men lägger snabbt till att det var bra för hans föräldrar eftersom de

inte hade någon utbildning. Familjen flyttade vidare och båda föräldrarna

fortsatte att jobba inom den tunga industrin. Själv gick han en kontorslinje

och började jobba som kassör och receptionist på ett hotell i staden. Han

jobbade på hotellet i flera år och flyttande sedan till en större stad där han

fick jobb som servitör. Egentligen ville han fortsätta som receptionist men

fick byta jobb. Han jobbade i flera år men blev av med jobbet under -

talet och var arbetslös i nästan tio år.

Idag arbetar han återigen på ett hotell som frukostservitör. Han har inte

någon tillsvidareanställning, men hoppas få det snart. Nikos beskriver sitt

arbete med uppskattning men betonar att anställningsformen gör det svårt

för honom att utföra arbetet på ett för honom tillfredställande sätt. Proble-

met är enligt Nikos att det idag är svårt att göra arbetet tillfredställande då

arbetsgivarnas makt över hans arbetssituation ökar. Han berättar:
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Arbetsgivaren dom ska ju leda och fördela, och nu när man övergår från att ha

befattningar över yrkesarbetet så är det fritt fram. Han kan skicka dig vart han

vill. Vill han bli av med dig så är det klart. Han kan säga till mig att jag ska gå

och diska och jag kan inte arbetsvägra. På de sättet kan han bli av med mig om

jag inte kan gå och diska. Men innan, när man hade befattningar, om jag är

anställd som servitör då är jag servitör. Därmed inte sagt att jag inte ska hjälpa

till om det inte finns något att göra, då är det klart jag hjälper till. Men nu kan

jag inte hänvisa till att jag är servitör utan jag är yrkesarbetare.

Arbetsgivarnas makt länkas här till makten över att kunna ”upplösa” yrkes-

kategorierna och placera honom var som helst inom organisationen. I och

med att Nikos nu inte har någon yrkesbefattning upplever han att arbetsgi-

varen lättare kan tvinga honom att utföra en rad olika arbetsuppgifter som

enligt honom själv inte ingår i hans yrke. Det finns, uppfattar jag hos Nikos,

en viktig skillnad mellan att å ena sidan hjälpa sina arbetskamrater – vilket

han inte har något problem med att göra – och å andra sidan att ta order från

sin arbetsgivare, speciellt i en situation där han känner sig maktlös och kan

förlora sitt arbete. Exakt vad som ingår i arbetet var en fråga som ställdes vid

ett par tillfällen på Hotellrevyns insändarsida:

Jag undrar: om jag är anställd som kock, skall jag behöva diska och fixa med

andra saker som inte rör köket?

Svar: Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet på en arbetsplats.

Alla anställda inom HRF:s avtalsområden har arbetsskyldighet för alla

arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren tycker att en kock, som vanligen kostar mer

att avlöna än ett restaurangbiträde, ska utföra restaurangbiträdes jobb så har

han/hon rätt att beordra det. Det är inte direkt god företagsekonomi, men det

är en annan fråga. Den arbetsgivare som använder sin kock på detta sättet

kommer inte att få behålla den särskilt länge. Så rådet är: byt jobb. [svar ges av

en förhandlingsombudsman, min anm.] (HR /)

Inom HRF:s avtalsområden kan arbetsgivaren, som i Nikos fall, beordra sina

anställda att göra alla former av arbete. Rörligheten i att utföra olika typer av

arbetsuppgifter är en del av yrket i sig och är det som arbetsgivaren köper.97

Service är ett omfattande arbete. Nikos fortsätter:
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Allt, man gör allt, kunderna ser bara en del av det vi gör, de tror att vi bara

kommer ut med maten, men vi städar, tar upp disk, lägger upp och en massa

andra saker som man inte ser.

Ingen av informanterna gör endast en arbetsuppgift. Serveringspersonalen

gör ofta det mesta utom att laga maten, speciellt på de mindre restaurang-

erna. Variationen i arbetsuppgifter var något som också Nor beskriver. Hon

trivs bra på jobbet, framförallt för att det är bra arbetskamrater som alla är i

ungefär samma ålder. En stor skillnad jämfört med andra restauranger hon

arbetat på är att på denna upplever hon att det inte finns någon klar hierarki

mellan de anställda. Hon beskriver sitt arbete med följande ord:

Jag tycker om mitt jobb. Speciellt nu, innan har jag varit på platser där till

exempel kockarna varit dryga som fan och trott att de kan driva med en hur

som helst, men här är de trevliga och vi jobbar bra ihop. Det blir en helt annan

grej då, man orkar mer på nåt sätt.

Problemet på arbetsplatsen, enligt Nor, är att man är underbemannad, vil-

ket innebär att hon måste jobba mycket mer än vad hon orkar. Hon upple-

ver att arbetsgivaren ger henne fler arbetsuppgifter utan att säga att han

gör det:

Du vet hur det blir, de säger att du skall jobba med det och det, och sen så

smyger det sig på fler och fler saker. Ofta är det så att man behöver vara fler, vi

är ibland kanske bara en eller två och skulle behöva vara dubbelt så många,

speciellt på helgerna.

Nor uppfattar det som att upplevelsen av att få fler och fler arbetsuppgifter

måste vara något som andra har erfarenhet av. Hon antar till exempel att

även jag skulle ha den erfarenheten. Erfarenheten av att man skulle behöva

fler anställda var något som nästan alla informanterna hade. De upplevde

också i likhet med Nor och Nikos att antalet arbetsuppgifter som de utförde

blev fler och fler. Variationen av arbetsuppgifter beskrivs i positiva termer när

det upplevs som att den ger ökad kunskap och mångfald i arbetet. Variationen

beskrivs däremot i negativa termer om det upplevs som att den skapar mer
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stress, om det finns tydliga order bakom, eller om man upplever att arbets-

uppgifterna kräver kunskaper man inte har. Leila berättar:

Jag hade mardrömmar om jobbet innan jag gick dit. Dagarna när jag visste,

imorgon ska jag jobba, så hade jag faktiskt mardrömmar. Restaurangen var

stor, och de hade behövt två som var där, men man var bara en, och det var

underbemannat och det var jättestressigt plus att kunderna kräver väldigt

mycket, plus att restaurangen utgick från att vara exklusiv restaurang, en finare

restaurang som man går till när man ska vara fin, så alla kräver väldigt mycket.

Och chefen var ganska sträng när det kommer till kritan. Och sen när dom

bytte chef så öppnade hon den andra delen av restaurangen som hade varit

stängd innan, så det blev dubbelt så stort men man var fortfarande bara en.

Det var väldigt mycket att göra, och vissa fredag- och lördagkvällar, så var man

två, men man hade behövt vara fyra egentligen för man gör så himla mycket.

Det är tydligt att arbetsuppgifterna är mycket omfattande. Ingen av infor-

manterna sysslar enbart med servering. Stressen hänger samman både med

antalet arbetsuppgifter som skall utföras och med kundens krav på att allting

skall vara perfekt. Nikos som var med under en omorganisering av arbets-

platsen berättar:

Man hade presenterat det nya konceptet att vi skulle rotera. Då var man

plötsligt inte längre serveringspersonal, servitör, utan man skulle vara allt i

allo. Ja, han kunde bara ropa ”ja nu behöver vi bädda fler rum” och då fick vi

gå och städa och bädda rum och sådär och sen kanske han säga ” nu behövs

det folk här nere i restaurangen” för då hade det kommit gäster. […] De flesta

vara emot den nya organisationen och försökte jobba för att den inte skulle gå

igenom. Men det hjälpte inte, det är ju arbetsgivaren som bestämmer.

Tidigare beskrev Nikos med viss stolthet hur det är att arbeta som servitör

och att han tycker om sitt arbete, i alla fall de delar som kan kopplas till ser-

vitörsyrket. Omorganiseringen innebar att han blev allt i allo och inte länge

serveringspersonal. Hans yrkesbeskrivning försvann, vilket också innebar att

han tvingades utföra arbetssysslor som han tidigare inte gjort. Jag frågar vad

som var dåligt med detta.
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P: Men vad var det som var dåligt? Eller hur påverkar det ditt arbete som servitör?

Ja, det blir enormt stressigt. Om jag lämnade där jag serverade för att jag skulle

hjälpa någon annanstans så fanns ju alla dom arbetsuppgifterna kvar när jag

kom tillbaka. Och då fick jag ju stressa, stressa, stressa för att komma ikapp. Att

vi skulle begära hjälp från städet det gick inte för att det var ju många rum

som skulle bäddas och städas. Så dom kunde inte hjälpa till. Ibland sprang

dom ner för att servera. Men det var jättejobbigt. Att man helt plötsligt under

en beställning då man skall servera mat så kommer dom stackarna. Och så

säger man ”du skall servera det och det bordet och det och det” och dom var ju

alldeles förtvivlade och frågade ”men var ligger det?”.

Att gå in i olika typer av arbetsuppgifter som tillhör olika yrkeskategorier

upplevs av informanten som något tvingande. Han är en ”allt i allo” som

företaget försöker utnyttja till max. Rörligheten är här kopplad till att kunna

förflytta sig mellan olika platser på en arbetsplats för att där kunna utföra

olika typer av arbetsuppgifter. Ett liknande resonemang förs av Patricia som

menar att orsaken till varför man måste vara flexibel hänger samma med att

restaurangbiträdesarbetet är lågavlönat.

P: Vad gör ett restaurangbiträde?

Kan vara allt från städ till disk, och allt där emellan. Det är ju lågavlönat om

man säger på det sättet, samtidigt så är det ju… men man kan till exempel inte

ha en person som städar som inte har den blekaste aningen om hur man

serverar. Var man ska sätta glas, bestick eller i vilken ordning. Man kan vara

behjälplig men man har inte lärt sig allt det. Medan en servitris kan gå in i

disken och in i köket.

Dessa två citat fångar också synen på vilka arbeten som kräver kunskap och

vilka som inte kräver det. Både Nikos och Patricia betonar att de utför ett

arbete som kräver kunskap, som städarna därför inte kan utföra. Nikos är

den av informanterna som tydligast kritiserar att de anställda tvingas utföra

flera arbetsuppgifter. En orsak till detta kan vara att han tidigare haft mer

strikta arbetsuppgifter än de kvinnor som alltid har tvingats utföra flera

arbetsuppgifter. Harriet Bradley () argumenterar, som diskuterats tidi-

gare, att degraderingsprocesser är intimt kopplade till förändringar i den
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könsmässiga arbetsdelningen. Kanske kan Nikos upplevelse av degradering

länkas till känslan av att arbetet feminiseras då till exempel serveringsyrket

tidigare varit ett mansdominerat yrke inom vissa områden (Jarnhammar

). Variationen i arbetsuppgifterna beskrivs av de flesta, med undantag

från Nikos, som något som tillhör själva arbetet. Detta är mest påtagligt i de

fall där de anställda arbetar på ställen där man har få anställda vilket innebär

att man i princip gör alla arbetsuppgifter. Det kan till exempel ingå i arbets-

uppgifterna att göra enklare sallader och garneringar. Leila berättar:

Det var samma sak som skulle göras alla dagar. Du kom, du räknade kassan,

du typ dukade borden, bar ut buffén och salladen, och så kom det folk och då

är det bara att ta hand om folk, diska, sopa om någon spiller, städa toaletten,

och sen när dom går, måste du städa och diska igen. Så det är samma sak som

händer varje dag.

Leila tvingas utföra alla sysslorna som finns på en restaurang. I hennes fall är

servicearbetet därför ett omfattande arbete som inte kan reduceras till ett

arbete med kunder, vilket endast är en av de många olika arbetsuppgifter

hon utför under en dag. I Leilas arbete finns det inte en arbetsdelning till

exempel genom att personalen gör olika moment som på ett löpande band,

utan hennes erfarenhet är tvärtom att hon utför fler och fler arbetsuppgifter.

Den form av rörlighet informanterna beskriver kan definieras som en

form av funktionell flexibilitet som innebär att de anställda utför olika typer

av arbetsuppgifter. Den funktionella flexibiliteten har inom forskningen ofta

kopplats samman med en utveckling mot ett bättre arbetsliv. Forskningen

har också fokuserat på att denna form av flexibilitet främst finns i arbets-

marknadens centrum och därmed är något som främst män har (Grönlund

).98 Kravet på funktionell flexibilitet kan, i relation till hotell- och res-

tauranganställda, sägas vara en del av det arbetsgivaren kräver då det ingår i

avtalet att de anställda skall utföra alla arbetsuppgifter inom avtalsområdet.

En orsak till att denna form av flexibilitet varit osynlig kan vara att de anställ-

da själva inte uppfattar det som en form av flexibilitet utan ser det som en

naturlig del av arbetet. I mitt material var denna uppfattning främst utbredd

bland kvinnorna. Den funktionella flexibiliteten kan därför ha funnits under

lång tid bland vissa arbetsgrupper utan att den blivit synlig. Synliggörandet
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sker först i ett läge där det innebär en breddning av de manligt kodade

arbetsuppgifterna till de kvinnligt kodade arbetsuppgifterna. Jag vill också

hävda att rörligheten i arbetsuppgifter kan länkas till en ökad rörlighet på

arbetsmarknaden via tidsbegränsade anställningar.

Rörlighet i tid

Bland de unga informanterna är det få som varit på en och samma plats

under en längre tid. Hanna, som vi träffade tidigare, upplever att de tidsbe-

gränsade anställningarna i sig inte behöver vara ett problem då de ger en

form av rörlighet som hon tycker behövs inom branschen:

Jag har inte många kompisar som har varit på ett och samma ställe under lång

tid, men det är också tack vare att man vill göra annat också. Att man vill

utvecklas. Jobbar du på en grekisk restaurang, och där bara är grekisk mat så

jobbar du där ett år och sen vill du jobba någon annanstans där det finns

annan mat och andra människor. Annars så är det framförallt kockarna, dom

måste ju byta, dom måste ju jobba med olika menyer, olika konstellationer, det

finns ingen som vill ha dom annars.

P: Att man inte vill anställa för att dom inte har bredd?

Nää precis, dom måste ha en bredd, det är ju samma, jag har jobbat med allt

från bakning till fin restaurang, då har man ju en bredd, så kommer du till

arbetsgivare så kan du göra hamburgare om det skulle vara så, eller göra

bakning, men du kan även göra såser från grunden om det skulle vara så. Så

det är ju jättepositivt om du kan ha en sådan bredd på din utbildning, tycker

jag i alla fall.

Enligt informanten är mångfalden av arbetsuppgifter något som hon och

hennes vänner uppskattar då det ger variation i arbetet. Hon påpekar att

denna form av rörlighet ökar den anställdes värde på arbetsmarknaden i och

med att arbetsgivarna vet att de anställda har kunskap över ett brett fält av

arbetsuppgifter. De korta anställningarna kan leda till att de anställda får en

ökad kunskapsbas då de utför olika arbetsuppgifter på olika ställen, rörlighe-

ten på arbetsplatsen möjliggörs därmed genom en rörlighet i tid. Ingen av de

anställda, förutom möjligen kocken i en restaurang, verkar ha en så central

position att de inte kan bytas ut. Hanna berättar:
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P: Är det lätt att få jobb, till exempel på ett sådant här kafé [där vi sitter]?

Ja, jag tror. Är man lite framåt och har lite kontakter, så. Jag har ju egentligen

sällan haft några fasta jobb, men jag har ju sällan gått arbetslös några långa

perioder. Det är som nu, den restaurangen som jag har jobbat på fram tills nu,

den har stängt nu för två månader sen, och jag har ett nytt jobb på gång redan,

så det är kanske två månader emellan. Så jag upplever det inte alls som så svårt.

Det är lite för att man har lite att stå på. Jag tror att det är svårare för dom som

är tio år yngre som precis har kommit ut från skolan, det är nog svårare. Men

om du har jobbat på lagret, och du kan restaurangen, och du kan serveringen

och du kan baka, och du kan lite av varje så är det klart att du är intressant för

arbetsgivare att ha, för du kan ju hoppa in var som helst när folk är sjuka.

Att ha ett brett kunskapsfält innebär enligt Hanna att den anställdes värde på

arbetsmarknaden ökar då arbetsgivarna vet att man kan utföra en rad olika

arbetsuppgifter. Hennes bredd menar Hanna gör henne attraktiv på arbets-

marknaden, samtidigt som de som precis kommit från skolan inte har samma

möjlighet i och med att de inte har arbetslivserfarenhet. Hannas erfarenhet av

variationen i arbetet kan ses som den funktionella flexibilitet som jag beskrev

i det förra avsnittet. Rörligheten genom tidsbegränsad anställning menar

Hanna leder till att hon lättare kan passa in på olika arbetsplatser:

Jag har ju jobbat på en massa olika ställen, och det har ju de flesta också inom

branschen så man är van att ta folk och komma in på arbetsplatsen.

Rörligheten innebär kanske inte bara att man får en bredd i relation till olika

arbetsuppgifter utan också att de anställda lär sig att hantera en rad olika

arbetsorganisationer. Därmed kan de anställda ta ansvar och minska arbets-

givarnas ansvar. Mitt material synliggör kopplingen mellan den numerära

flexibiliteten och den funktionella flexibiliteten. De anställdas funktionella

flexibilitet i termer av rörlighet mellan arbetsuppgifter möjliggörs delvis av

den numerära flexibiliteten, då det ger de anställda omfattande kunskap och

organisatorisk erfarenhet. Den funktionella flexibiliteten innebär, som till

exempel Patricia säger, att arbetsgivarna inte ”behöver lära upp den anställ-

de”. Flexibilitet i termer av tid och plats skapar med andra ord en situation

där de anställda både skall vara flexibla i förhållande till när de skall arbeta
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och till vad de skall arbeta med. Tidsbegränsade anställningar är en del av

den numerära flexibiliteten i och med att anställningen anpassas till verk-

samheten. Hotell- och restaurangbranschen är en bransch med en omfat-

tande numerär flexibilitet, men som jag har visat är den funktionella flexibi-

liteten också omfattande, även om detta inte till en början synliggörs av

informanterna. Att det krävs olika typer av kunskap för att utföra de olika

sysslorna på en arbetsplats är inte något som informanterna tar upp. Service

är ett omfattande arbete. Patricia berättar:

P: Men om man talar konkret, vad är det för jobb du gör?

Ja […] det är alltså servicen, det är service.

P: Serverar du?

Ja, sen kan jag göra en massa andra grejer om det finns tid.

P: Har du en massa andra arbetsuppgifter?

Hamnar jag i restaurangen så kan jag hamna i kallskänkan, och i köket och i

baren, så det är inte bara det att man serverar, det finns ju en massa annat runt

om. Men serveringen är ju det viktiga.

P: Men vet folk på arbetsplatsen, att om det behövs folk där så hoppar jag in där,

hur vet man det?

Jag jobbar med allt och alla inom restaurangen […] men man ska ju vara

flexibel, det har du väl hört?

Ingen av informanterna utför endast en arbetsuppgift. Serveringspersona-

len gör ofta det mesta utom att laga maten, speciellt på de mindre restau-

rangerna. Rörligheten i tid kan skapa en arbetskraft som har lättare att

uppfylla kraven på funktionell flexibilitet då de anställda redan har utfört

olika arbetsuppgifter. Flexibiliteten är därför inte något som enbart är

kopplat till frågan om tid, utan även till flexibilitet i relation till antalet

arbetsuppgifter/sysslor som skall utföras. Det visades i kapitel nio hur

informanterna tar ansvar för att arbetet utförs, även om detta innebär att

de arbetar gratis, då det är en viktig del av deras yrkesstolthet att arbetet

görs på ett bra sätt. Den ökade rörligheten, i relation till ett hårdare arbets-

tempo och arbetsgivarens makt över dem, leder enligt informanterna till

att arbetet i sig blir tråkigare.
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Rörlighet och urholkning av yrkesstolthet

Många av informanterna tycker om sitt arbete, i meningen att de har en

yrkesstolthet i det de gör. Ofta kopplas detta till makten att genom sin yrkes-

kunskap göra människor glada och nöjda. Samtidigt upplever många av

informanterna att de ökade kraven på tids- och platsmässig rörlighet och en

ökad arbetsintensitet innebär att det är svårt att utföra ett arbete som de själ-

va är tillfredställda med. En ökad stress och en intensifiering av arbetstakten

var det som ofta beskrevs som de centrala förändringarna under de senaste

tio åren. Nikos berättar:

Jag återkommer till det här kollektivavtalet, det var bättre förr när alla hade

sina olika befattningar och då var man stolt. Jag har fortfarande

yrkesstolthet, det har jag, annars så hade jag inte fortsatt. Men jag tycker det

börjar gå för långt när det inte står inskrivet i kollektivavtalet. Att man delar

upp det i grupper innebär ju inte att man inte kan jobba över gränsen, det är

inte det. Men yrkena ska ju finnas kvar. […] Jag är servitör. Man är nöjd över

det, man är stolt över det. Som jag sa till min arbetsgivare, ”Varför ska vi

diska, varför kan inte kontoristerna komma och diska?” Vet du vad han

svarar? ”Nä, dom har utbildning, dom har inte utbildning för att diska.” Har

jag det då, som har tre års utbildning för att bli servitör? Då märkte jag att

det är klasskillnader mellan arbetare och tjänstemän. Jag blev verkligen,

”jaha, dom har utbildning och därför ska dom inte diska.” Men då har jag

gått utbildningen förgäves.

Nikos, om jag förstår honom rätt, är bärare av en yrkesstolthet som bygger

på att kunna ge kunderna en bra stund. Han säger att han alltid har tyckt

om sitt yrke och att han är stolt över att göra det han gör. Problemet enligt

honom är att när man tagit bort de olika befattningarna tvingas han utfö-

ra arbeten som han inte har utbildat sig till. En sak är att hjälpas åt, en

annan är att tvingas utföra alla olika arbeten. Intressant är också att Nikos

i detta sammanhang belyser att det finns en klasskillnad i vilka grupper

som förväntas rotera på arbetsplatsen. I Nikos fall upplever han arbetet

som mindre roligt i en situation där han förlorar makten och kontrollen

över det arbete han utför. Makten att avgöra var man skall finns i organisa-

tionen ges till arbetsgivaren.
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De flesta av informanterna beskriver en ökad stress i arbetslivet. Detta

menar Patricia leder till att de inte kan ge kunden den service de anser att

kunden är värd och den service som de anser att de kan ge. Orsaken till detta

menar Patricia är att det finns för lite personal på plats, samt att de har för

många arbetsuppgifter att utföra på för få timmar. Med Patricias egna ord:

Jag förstår inte hur de tänker. När vi är så få hinner man nästan inte ta hand

om kunderna, man kan inte ge det där extra utan man måste hela tiden vara

snabb för att hinna med alla andra kunder. De [chefen, min anm.] förlorar

säkert på det själva i längden, för vem vill komma till en restaurang där man

inte blir ompysslad. Och man vill ju ge kunden det där extra, nu känner jag

ibland att jag jobbar på en fabrik.

Personalbristen är en av de centrala orsakerna till varför de anställda upple-

ver att arbetssituationen är stressig, vilket försvårar möjligheten att utföra

det arbete som de vill och anser kunderna skall ha. Patricia upplever att hon

inte kan utföra sitt arbete för att det inte finns tid att utföra det på ett sådant

sätt att både hon och kunderna blir nöjda. Enligt henne är arbetsgivarnas val

att inte ha mer personal ”ologiskt” i och med att hon menar att kunderna

kommer just för att få det extra.

Ibland händer det att de inte tar in någon när någon är sjuk. Då sitter

människor hungriga och väntar och man springer som fan för att hinna med

och hoppas att de inte blir sura och tror att det är mitt fel.

Företagets val att inte ta in någon innebär i detta fall att Patricia tvingas möta

gästerna utan att uppleva att hon kan möta deras behov. Hon hoppas att

kunderna ser att det inte är hennes fel, vilket kan tolkas som en förhoppning

om att kunderna skall förstå att hon skulle vara bättre på sitt yrke om bättre

förutsättningar fanns. I ett yrke där de anställda befinner så mycket i offent-

ligheten, som i servitrisyrket där kunderna också kan vara med och bedöma

yrkesinsatsen, kan till exempel en underbemanning leda till att man upple-

ver ett ifrågasättande av ens yrkeskunskap för att man inte ges möjlighet att

utföra sitt arbete. De anställda upplever att denna form av rörlighet innebär

att de skall arbeta mer intensivt, vilket enligt dem varken gynnar dem själva
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eller den service som de förväntas ge kunderna. Frågan om personalbrist är

även kopplad till de tidsbegränsade anställningarna och deltidsanställning-

arna, då man ofta tar in vid behovsanställda under de perioder man upplever

att trycket är som störst på företaget. Problemet verkar dock vara att trycket

för de anställda är stort under hela dagen. Detta leder till att de upplever att

de inte kan utföra jobbet så som de skulle vilja, speciellt i förhållande till

kunderna. Elena tror att alla skulle må bättre av att ha mer personal:

Det behövs mer folk, det är många som tycker det. Jag tror att det skulle

komma mer folk och vi skulle sälja bättre om vi hade mer personal. Då hinner

man med allt, personalen blir gladare, man blir mer gladare mot kunden och

man blir mer hjälpsam […] Då har man tid att hjälpa.

Underbemanningen innebär att hon tvingas springa hela tiden och att hon

inte kan ta pauser eller stanna kvar med kunderna. Informanterna talar säl-

lan i termer av att de skulle vinna på det själva, eller på att de är trötta på att

arbeta under dessa omständigheter. De betonar ofta att det är en förlust för alla

inblandade. Betoningen på att alla skulle tjäna på att ändra organisationen

(inte minst kunderna) kan tolkas som ett uttryck för den samförstånds- och

konsensusanda som finns på den svenska arbetsmarknaden där det inte

antas finnas några direkta intressekonflikter. Kravet på rotation från arbets-

givarna behöver inte vara kopplat till en lönsamhetsfråga. Sosteric ()

visar i sin studie att arbetsgivarna valde att införa rotation för att de upplev-

de att arbetskraften var för autonom och styrde arbetsplatsen för mycket.

Kontrollen i sig var inte lönsam för arbetsgivarna då antalet kunder minskade,

men den genomfördes för att öka den totala kontrollen över arbetsplatsen

och de anställda. Rotationen, menar Sosteric, innebär en degradering av de

anställda då de inte kan ha samma sociala interaktion med kunderna som de

tidigare haft, vilket innebär att de anställda som tidigare tyckte om sitt arbe-

te börjar uppleva det som stressigt och exploaterande. Men till skillnad från

Braverman (Braverman ) som kopplar kontroll till profit, visar Sosteric

() att kontroll också kan utvecklas för att upprätthålla tydliga klassrela-

tioner. I likhet med informanterna i Sosterics studie beskriver informanterna

här hur den påtvingade rotationen innebär att det är svårare att utföra arbe-

tet, framförallt då rotationen är kopplad till en ständig tidsbrist.
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Urholkningen av yrkesstoltheten kan också kopplas samman med anställ-

ningsformerna och utbytbarheten, då informanterna upplever att arbetsgi-

varna ”slänger in” (informanternas ord) människor med tidsbegränsade

anställningar som sedan varken utför arbetet på det sätt som de anser att

man borde eller med den yrkeskickligheten som krävs. Klara berättar:

När dom tar in dom på extra, dom tar ju inte dom grejerna, ju. Jag hade en

månads semester och stället var helt förfallet. Innan jag går på semester så sa

jag: ”Jag skivar upp dubbelt så mycket” bara för att vara säker att det fanns, ost

och korv och skinka. Så jag gör ju det innan jag går på semester och så

kommer jag tillbaka från semestern och då fanns det ingenting att jobba med.

Det fanns ingen korv, ingen skinka, ingenting. Låg hela i kylen, men ingen

hade skivat. Det är bara ett exempel. Det kanske låter banalt, men när det

händer om och om igen så är det jättejobbigt.

P: Det blir mycket mer arbete för dig?

Och det är det som gör mig så förbannad. För jag har samma lön som dom.

Ska jag då jobba mycket mer än dom andra och så ska dom ursäkta sig med,

”oj, ja, men jag är bara extra”, ”ja men hon var snäll och ställde upp” [med en

ursäktande röst] Då menar jag, då har dom inte här inne å göra om dom inte

tänker göra sitt jobb. Dom får ju göra arbetet, och tänker dom inte gör det

har dom inte här och göra för det är ingen lekstuga. För mig är det allvar. När

jag är på en arbetsplats så är det allvar. Jag tycker liksom, var och en sköter sitt

och om alla gör sin del, så underlättar det för alla. Så slipper jag bli förbannad

när jag kommer tillbaka. Du förstår vad jag menar, va? Det låter väldigt

gnälligt, va?

P: Nä.

P: Men dom som jobbar extra med dig i köket?

Ja, det är ju golvpersonal som då blir, dom blir inte inkastade här, men dom

blir tillfrågade och så säger dom ja. Och för min del är det ju katastrof.

P: Varför det?

Det är ju inget personligt mot personerna. För min del anser jag att det är

chefens fel som tar in vem som… Nu låter det som om det var negativt men,

vem som helst kan tydligen arbeta i kaféet bara för att dom tycker det är kul

att sitta på kafé men så är inte det. Dom har fel uppfattning om vad det

handlar om här i kafeterian. Det finns dom som verkligen har önskat sig in i
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kafeterian, och som till slut fått lära sig men som ändå… Sen inser dom att det

här var ju mer jobb än vad räknat med, kanske. Det är inte bara att stå vid

kassan. Här finns massor att göra.

Klaras beskrivning reser en rad intressanta frågor. Vad är relationen mellan

dem som har tillsvidareanställning och dem som har tidsbegränsade anställ-

ningar? Kan man tänka sig att arbetsgivaren inte behöver kontrollera arbets-

processen för att de anställda själva gör det, till exempel genom att ha en

yrkesstolthet som innebär att de vill att arbetet skall utföras på ett visst sätt,

samt ser till att vara effektiva utan att det behövs kontroll utifrån? I detta fall

utövar Klara själv kontrollen över dem som har tidsbegränsade anställning-

ar, i och med att hon upplever att de inte gör jobbet som hon vill att det skall

utföras. Framförallt verkar hon tycka att de inte tar arbetet på allvar och inte

inser att det finns mycket att utföra i arbetet.

Relationen mellan anställningsformen och yrkesstoltheten visar sig här

genom att Klara erfar att anställningen av människor med tidsbegränsade

anställning på hennes arbetsplats innebär ett ifrågasättande av hennes arbe-

te, då man inte ser att arbetet kräver kunskap och erfarenhet. De tillfälligt

anställda, menar Klara, skapar fler arbetsuppgifter för henne. Även om hon

anser att det är chefens ansvar att organisera detta blir det hon som får ta

konflikten med de anställda och lära dem vad som skall göras. Jag tolkar

detta som ett sätt från arbetsgivarna att ”outsourca” såväl ansvaret för arbe-

tets organisering som kontrollen över dem som arbetar. De anställda organi-

serar arbetet genom att tvingas ta ansvar för allt arbetet som skall göras, men

de kontrollerar samtidigt arbetskraften då de anser att det är viktigt att arbe-

tet utförs på ett bra sätt. Patricia berättar:

Det finns alltid mer arbete som man skulle kunna göra, och som man känner

att man borde göra, men med kunder och allt hinner man inte, och det gör ju

ofta att det blir mer jobb för dom som kommer efter.

De korta arbetstiderna leder i detta fall till att de anställda upplever att de

inte hinner med det de skall hinna på den korta arbetstid som finns. En fråga

man kan ställa sig är om det då inte finns en brist i organisationen och

ansvarsfördelningen. Är arbetsuppgifterna som delegeras ut möjliga att

 



genomföra på den korta arbetstid de har, och vad leder upplevelsen att inte

hinna med alla olika arbetsuppgifter till för de anställda?

Varför blev det som det blev

Begreppet flexibilitet, som ofta används för att beskriva förändringarna i

arbetslivet, används av informanterna ofta för att beskriva ett ökat tempo

och en ökad stress i arbetet. Patricia igen:

På jobbet hinner man inte med det man skall, det dyker alltid upp något. Man

måste vara flexibel och göra det man hinner. Man hinner inte göra allt i och

med att det dyker upp nya saker hela tiden. Man måste vara flexibel på

arbetsplatsen hela tiden.

Flexibiliteten beskrivs av informanterna som något som tvingar dem att ta

ett större ansvar för flera arbetsuppgifter. Patricias avslutande replik fångar

tydligt hur många av informanterna upplever arbetsorganiseringen. Det är

inte jag som introducerar ordet flexibilitet i samtalet, det är Patricia själv som

med en suck och en hög grad av ironi beskriver vad som krävs på dagens

arbetsmarknad. Jag kände igen både sucken och ironin, sucken som marke-

rar ”så här ser världen ut för oss”, och ironin för att skapa distans inför hur

arbetsgivarna förklarar hur världen är.

Jag vill avsluta detta kapitel genom att kort illustrera hur informanterna

uppfattar och förklarar det ökade kravet på rörlighet som de upplever finns

på arbetsplatserna och i arbetslivet. Alla informanter menar att orsaken till

de ökade kraven hänger ihop med att arbetsgivarna kräver en ökad lönsam-

het. Alla är också eniga om, oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder eller hur

länge de har arbetat, att det var bättre för. Patricia:

P: Har du alltid haft denna anställning på det här stället?

Nej, det har jag inte. Jag började i mitten av nittiotalet, det var då det blev

denna massiva uppsägning av arbetskraft, massa arbetslösa, när vi hade en

borgerlig regering.

P: Ann Wibble och Carl Bildt.

Ja, när man skulle ha hundratusen sparade på banken.
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Patricia är fackligt aktiv och har varit det under många år. Hon har uppdrag

och är även aktiv i det socialdemokratiska partiet. Att hon lokaliserar förän-

dringen till perioden när de borgerliga innehade den politiska makten är

kanske därför inte förvånande. Det är intressant att se hur förändringar

beskrivs och hur de upplevs. Även de som är unga kan förmedla att det har

funnits en tid som var bättre än den som är nu, även om de själva inte har

upplevt den. Kraven som ställs blir därmed inte krav på förändring utan sna-

rare på en återställning av det som varit. I de flesta fall menar informanterna

att förändringen kan sättas i relation till arbetsgivarnas intressen och det

ökade kravet på profit. Sven, som också arbetar fackligt, beskriver vad han

anser är de största förändringarna:

P: Men i och med att du har jobbat så länge vad skulle du säga är de största

förändringar som du kan se, de här åren?

Om du tittar på arbetsmiljön så är det mycket, den är mycket mera stressad.

Varje individ ska producera ett antal kronor per arbetad timme. Och de har

ökat fantastiskt. Och det innebär ju också att för att man ska kunna hålla detta

produktivitetstal så ökar ju stressen också. Och det ser man. Utslagningen från

branschen är hög, du orkar inte mer helt enkelt.

Intressant i detta fall är att Sven upplever att det finns ett större krav på pro-

duktivitet vilket har ökat stressen för de anställda. Detta skulle kunna kopp-

las till en diskussion om tjänstesektorns industrialisering, där kraven på att

försöka mäta hur mycket man producerar och sätta upp olika former av

ackord som skall uppfyllas, kan likställas med liknande processer inom

industrin, även om man producerar mycket skilda saker. Ett problem som

några av informanterna tar upp är att de inte har inflytande över arbetet, och

inte direkt kan påverkar arbetsmiljön. Boel säger:

P: Vad tycker du man ska ha mer inflytande över?

Arbetstider, förfoga över sin egen arbetstid, det tycker jag är väldigt viktigt.

Miljöfrågan överhuvudtaget. Allt som handlar om miljö och arbetsorganisation.

P: Att man ska kunna ha inflytande över hur arbetet organiseras?

Ja, hur det organiseras, uppläggningen av det.

P: Tycker du att de alltid har haft för lite inflytande?
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Ja, i min roll så hade jag ju lite inflytande, men inte tillräckligt, definitivt inte.

Jag hade ju inte kapitalet. Det var någon annan som hade kapitalet och dom

styr, kapitalet styr, du vet, tyvärr så är det ju så.

Mina informanter är tydliga i sina uppfattningar om att de och deras arbets-

givare har olika intressen. De gör en bedömning av att deras intressen inte

alltid överensstämmer med arbetsgivarnas, när det kom till frågor rörande

tid. På frågan om varför de tror att det skett en ökning av tillfälliga anställ-

ningar svarade alla informanterna att det är för att cheferna tjänar på det.

Jeanette, som har en tidsbegränsad anställning, är den enda av informan-

terna som betonar anställningsformens positiva sida. De skilda synsätten på

de tidsbegränsade anställningarna menar hon är en generationsfråga, då den

äldre generationen vill ha mer ”stabilitet”, men hon menar inte att anställ-

ningsformen finns för att de anställda anser att det är bra utan för att det är

lättare för arbetsgivarna att göra sig av med folk.

P: Varför tror du att man anställer folk bara på timmar till exempel?

Om man är arbetsgivare så kommer man ju billigt undan på det sättet, då har

man bara vid behovsanställda. Skulle det sen bli lite att göra så, då stod de så i

papprena, då är det bara att gå, då behöver dom inte ringa till facket och

förhandla, och det ska avskedas och dom ska förklara varför, och det ska vara

arbetsbrist och grejer och det är ett helvetes massa papper för dom, så för

arbetsgivaren så är de ju jätte enkelt. Men jag tror att vår generation tycker att

det är rätt OK att ha lite timanställningar. Jag vet inte, jag upplever det så. Jag

upplever inte att någon av mina vänner säger ”nej jag ska ha ett fast jobb, det

är bara fast som gäller”. Jag upplever det inte så […] Det är nog äldre

människor. Mina föräldrar till exempel, dom skulle nog aldrig kunna tänka sig

att leva så, dom skulle bli psykiskt sjuka.

Nikos är till skillnad mot Jeanette mycket kritisk till tidsbegränsade anställ-

ningar. Men i likhet med Jeanette anser han att ökningen av tillfälliga

anställningar orsakas av krav på besparingar:

P: Varför tror du att man väljer att inte anställa folk även om det finns…?

Jo, men det […] man sparar ju på det, man behöver bara kalla in när det är
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mycket att göra. Och så över jul är det stängt två veckor. Annars så hade man

behövt betala semester, men nu behöver man inte betala […]

Både Jeanette och Nikos lyfter fram att orsaken till tidsbegränsade anställ-

ningar är att det sparar pengar. Vad jag tycker är intressant är att frågan om

anställningsform tydligt sätts i samband med arbetsgivarnas intressen och i

liten utsträckning med branschens karaktär eller mer generella samhällsför-

ändringar. Jag upplever också att det finns en stark känsla av en kollektiv

gemenskap som bland annat uttrycks genom att man betonar att de anställ-

da och arbetsgivarna har olika intressen.

Yrkesstolthetens rörlighet

Informanternas beskrivning av att de utför fler och fler sysslor, och att detta

skapar en känsla av otillräcklighet i relation till arbetet, kan uppfattas som

motsatsen till de processer som Braverman () hävdar finns inom indus-

trin. Där leder den ökade specialiseringen till en degradering av arbete, vilket

i sin tur innebär att de anställda upplever att kontrollen över arbetet min-

skar. Men makt och kontroll över arbetskraften har sett och ser olika ut i

olika branscher och kanske kan de processer informanterna talar om liknas

vid en degraderingsprocess, som handlar mycket om vilken makt arbetsgi-

varna har över arbetsorganisationen och över besluten om arbetskraften.

Jag har tidigare argumenterat för att mitt material tydligt visar hur de

anställda både utför en funktionell och en numerär flexibilitet, och att dessa

former av flexibilitet hänger samman. Variationen i det arbete som infor-

manterna utför synliggörs inte då man inte har uppfattningen att det behövs

olika former av kunskap för att utföra dem. En av de centrala teserna som

Braverman lanserar är att arbetsgivarnas mål är att kontrollera arbetsproces-

sen så långt som möjligt, vilket innebär att de kan kontrollera vad arbetskraf-

ten producerar (så mycket det nu går). Han menar att industrier och arbets-

processer som industrialiseras ”friställer” arbetskraft till områden som är

mindre mekaniserade, som till exempel servicenäringen. Han skriver:

Lönerna i dessa sysselsättningsområden hålls nere genom den stadiga

tillgången på reservarbetskraft, alstrad av den ökande arbetsproduktiviteten i

de mekaniserade industrierna. […] Resultatet av allt detta kommer till synes i
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den fortgående trenden mot anhopning av arbetskraft på sådana

sysselsättningsområden som minst påverkas av teknologiska framsteg, alltså

servicearbete, försäljnings- och marknadsföreningsarbete, kontorsarbete etc.

(Braverman :)

Det som informanterna beskriver kan tolkas på två olika sätt. Å ena sidan att

det som sker inom servicesektorn är motsatsen till det Braverman beskriver

sker inom industrin, men med samma konsekvenser, det vill säga att degra-

deringen sker via en breddning av arbetsuppgifter och ansvar. Å andra sidan

som en process där de anställda blir specialiserade inom en rad olika områ-

den, vilket därmed kommer att öka deras utbytbarhet. Den ökade bredd-

ningen av arbetet (i motsatts till specialisering) innebär att de anställda är

lättare att byta ut eftersom de kan placeras lite överallt inom organisationen.

Det innebär också i många fall att en del av de anställda upplever ett ifråga-

sättande av sin yrkeskunnighet.

Dessa mekanismer kan tolkas som att de fyller samma funktion som det

Braverman vill belysa, nämligen att arbetskraften består mer och mer av

utbytbara enheter. Vi ser en degradering som är kopplad till både till bredd-

ning och specialisering, och som också innebär en urholkning av yrkesstolt-

heten. Variationen i arbetet måste dock sättas i relation till att många av

dessa yrken, speciellt de som kvinnorna haft, alltid varit omfattande medan

männen haft mer specialiserade yrken. Frågan är då om breddningen av

arbetsuppgifterna och den urholkning som sker skall kopplas till feminise-

ringen av arbetet. Kvinnors upplevelse av en urholkad yrkesstolthet grundar

sig i ett ökat arbetstempo som försvårar möjligheterna att utföra arbetet på

ett sådant sätt som man anser att det bör utföras.

I detta kapitel har jag belyst kopplingen mellan rörlighet i tid och rum och

hur detta i sin tur kan kopplas samman med en ökad degradering. Mitt

material visar att det finns en tydlig länk mellan å ena sidan den numerära

flexibiliteten och å andra sidan den funktionella flexibiliteten, då företagen

utnyttjar dessa båda former av flexibilitet och att dessa två ofta kan vara

beroende av varandra. Rörligheten uppfattas av mina informanter som

något positivt om det är självvalt men något negativt och yrkesifrågasättande

om det är en order. Rörlighet tar sig bland annat uttryck genom att de

anställda utför en rad olika arbetsuppgifter av ofta mycket varierande form.
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Mitt material pekar mot att det dessutom finns en upplevelse av degrade-

ring av yrket beroende på vems arbete man tar över och vem som tar över

ens arbete. Detta speglar hur feminiseringen och klassmärkningen av arbetet

är centralt i degraderingsprocesser. Materialet visar också att det skapas ett

tydligt ”vi” och ”dom” i vissa situationer, ett ”vi” som är de anställda och ett

”dom” som är arbetsgivarna. Detta ”vi” och ”dom” förändras beroende på

frågan: Ibland är det ”vi invandrare” eller ”vi unga”, men ett av de ”vi” som

utkristalliseras tydligast i mitt material är ett arbetarkollektiv, ”vi arbetare”. I

nästa kapitel skall jag diskutera dessa frågor mer ingående.

 



Jag tycker att fast vi lever på -talet så tycker jag ändå att ingenting har

förändrats utan det är i slutändan alltid arbetsgivaren som bestämmer. Jag hör

det ofta ”vadå facket, dom bara lägger sig pladask”. Om arbetsgivaren säger så,

så blir det så. Det är han som bestämmer hur organisationen ska vara och sånt.

Vad ska facket göra? […] Arbetsgivaren har egentligen makten, det kvittar om

vi lever på -, - eller -talet så är det samma sak.

Patricia suckskrattar åt sitt konstaterande (ovan). Arbetsgivarna har alltid

haft makten, oavsett århundrade. Facket, upplever hon, lägger sig platt för

arbetsgivarna som i slutändan alltid får som de vill. Sucken/skrattet kan tol-

kas både som en uppgivenhet inför sakernas tillstånd och som en möjlig

öppning för att förändra dem, men också som ett exempel på det konflikt-

perspektiv som är närvarande i intervjuerna. Informanterna gör motstånd,

och ur materialet växer det fram ett arbetarkollektiv som skapas tillsammans

med andra anställda och i motsats till arbetsgivarna.

I detta kapitel skall jag analysera de strategier som informanterna utvecklar

kollektivt såväl som individuellt för att synliggöra och motverka de ojämlikhe-

ter som de upplever i sitt arbete. Kapitlets fokus på det fackliga arbetet beror

inte enbart på att jag medvetet valde att intervjua människor som är fackligt

aktiva, med syfte att ifrågasätta hegemoniska representationer av människor

inom branschen som ”svårorganiserade”, utan mitt intresse beror också på den

närvaro som facket har i de flesta intervjuerna, även hos icke fackligt aktiva

Kapitel 11

STRATEGIER
MOT OJÄMLIKHET
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informanter.99 Inom den marxistiskt influerade teoridebatten har frågan om

arbetarklassens möjlighet att göra motstånd mot kapitalismens villkor varit

central.100 Begrepp som medvetande, ideologi (Larrain ) och hegemoni

(Gramsci ) kan alla sägas ha utvecklats för att på olika sätt förstå hur arbe-

tarklassen (och borgarklassen) formerar sig som aktör/subjekt inom kapitalis-

men. En central fråga för alla former av kritisk teori är inte enbart hur ojäm-

likhet skapas och reproduceras, utan också hur de sociala relationerna av över-

och underordning kan ifrågasättas, överskridas och förändras via motstånd.

Arbetsprocessforskare har bidragit till denna forskning bland annat genom att

belysa relationen mellan arbetsgivarens kontroll och formerna för motstånd.

Ett viktigt bidrag är Michael Burawoys Manufacturing consent: changes in the

labor process under monopoly capitalism (). Författaren argumenterar i lik-

het med Braverman för att det skett en ökad proletarisering och degradering

av arbetet inom monopolkapitalismen, samtidigt som motståndsmöjlighe-

terna är färre. Problemet menar Burawoy är att Braverman inte synliggör att

”valfriheten” parallellt med detta har ökat. Han skriver:

Harry Braverman missed the equally important parallel tendency towards the

expansion of choices within those ever narrower limits. It is the latter tendency

that constitutes a basis of consent and allows the degradation of work to

pursue its course without continuing crises. (:)

Burawoy frågar sig varför arbetarna arbetar så mycket som de gör trots att de

inte befinner sig under hot. Författaren menar att arbetarna genom dessa val

aktivt bidrar till sin egen exploatering genom att skapa samtycke (consent)

kring hur arbetet skall utföras. Han skriver:

In other words, it is necessary to explain not only why workers do not act

according to an imputed set of interests but also why they attempt to realize a

different set of interests. The labor process, therefore, must be understood in

terms of the specific combinations of force and consent that elicit cooperation

in the pursuit of profit. (Burawoy :)

Självexploateringen sker, menar Burawoy, bland annat genom att de anställ-

da leker ”lekar” vars mål är att arbeta snabbt och få tiden att gå. Orsaken till
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”lekarna” är inte strävan efter att få högre löner, utan ett intresse av att utfö-

ra ett bra arbete och få tiden att gå.101 Lekarna menar Burawoy innebär att

arbetarna själva osynliggör den exploatering de blir utsatta för. Att leka

menar Burawoy är viktigare än att tjäna de extra pengarna som man får, det

blir därmed leken som driver arbetarna. Genom att använda sig av begreppet

samtycke visar Burawoy hur de anställda själva inkorporeras i den kapitalis-

ka arbetsprocessen. Burawoys slutsatser öppnade för analyser av hur de

anställda själva deltar i sin exploatering, genom till exempel självkontroll

(Clegg ; Knights och Willmott ). Denna forskning har analyserat

och synliggjort maktasymmetrin som finns inom organisationer och visat att

motstånd ofta är ett svar på denna ojämlikhet. Till skillnad mot Bravermans

strukturalistiska modell har dessa forskare försökt att föra in ett handling-

sperspektiv i arbetsprocessteorierna (Storey ). Begränsningen i Bura-

woys analys ligger i författarens underteoretiserande av motstånd. Enligt

sociologerna Dan Clawson och Richard Fantasia () är styrkan med Bura-

woys analys att han kritiserar Bravermans antagande om att det finns givna

objektiva förutsättningar som formar arbetsprocessen. Istället visar Burawoy

hur arbetsprocessen införlivas, nästan konstitueras genom de anställdas age-

rande. Samtidigt menar Clawson och Fantasia att risken med Burawoys

modell är att alla former av motstånd eller kritik från de anställda ständigt

konceptualiseras som former av motstånd vilka i grunden förstärker den

egna exploateringen. De skriver:

Over and over again, Burawoy takes some feature of the workplace which had

generally been identified as evidence of worker ś progressive potential, and

argues that it actually servers to reinforce the system. He does not seem to

understand that a phenomenon can do both things at the same time, that

something can be itself and its opposite. (Clawson och Fantasia :)

Managementforskaren David Collinson () argumenterar, i likhet med

Clawson och Fantasia, för behovet av att se att motstånd ofta fyller flera olika

funktioner. Enligt honom måste analyser av motstånd kunna utforska både

hur motstånd på olika sätt inkorporeras in i den egna utsugningen samtidigt

som det skapar möjligheter för förändring. Han hävdar att:
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Resistance and consent are rarely polarized extremes on a continuum of

possible worker discursive practices. Rather, they are usually inextricably and

simultaneously linked, often in contradictory ways within particular

organizational cultures, discourses and practices. (Collinson :)

Collinsons, Clawsons och Fantasias betoning på motståndets både-och-

form är en viktig utgångspunkt för min analys då informanterna på olika

sätt försöker förhålla sig, och ibland bekämpa, de orättvisor som finns på

arbetsplatserna, samtidigt som möjligheterna att göra detta utan att delvis

reproducera dessa ojämlikheter verkar små. Informanter är å ena sidan stol-

ta över sitt arbete samtidigt som de å andra sidan kan vara trötta på och

avsky att arbeta. Informanterna kan både försvara och förstå arbetsgivarna

samtidigt som de kräver mer av facket och tycker att arbetsgivarna endast

ser till sina egna intressen. De kan agera för att skydda sina arbetskamrater

samtidigt som de ofta konstaterar att man på dagens arbetsmarknad hela

tiden måste se till sig själv. De kvinnliga informanterna kan identifiera for-

mer för sexistisk praktik samtidigt som de betonar att de inte identifierar sig

med kvinnor som kollektiv. De kunde tala om etnisk diskriminering och

rasism samtidigt som de själva stigmatiserar vissa grupper utifrån kultura-

listiska utgångspunkter.

Forskningen om motståndsstrategier inom serviceyrket speglar till viss del

de erfarenheter som finns i mitt material. Samtidigt upplever jag att infor-

manternas erfarenheter av olika arbetarkollektiv och deras tydliga konflikt-

perspektiv marginaliseras inom forskningen som betonat de serviceanställdas

ickekollektiva former av motstånd (Bayard de Volo ), hur formerna för

motstånd ofta innebär en förstärkning av arbetsgivarnas position (Kinnie,

m.fl. ) eller fokuserar på motståndet i relation till kundernas (Paules

), eller arbetsgivarnas kontroll av de anställdas känsloarbete (Hochschild

). I Sverige finns det få analyser av motståndsformer bland serviceanställ-

da inom det privata (Jarnhammar ), och varken Abiala eller Petersson

diskuterar kollektiva former för motstånd i relation till sitt material.

Jag har i tidigare kapitel belyst de svåra villkor som kännetecknar bran-

schen, som delvis bekräftar tidigare studier om arbetsgivarnas makt. Samtidigt

visar mitt material en mer komplex interaktion mellan anställda och arbetsgi-

vare som gör att arbetsgivarnas makt framstår som mindre monolitisk och
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mer instabil. Ur mitt material växer det fram berättelser om både kollektiva

och individuella former av motstånd, framförallt växer det fram ett starkt

kollektivt ”vi” bland de anställda.

Vi och dom – och alla dom andra: kollektiva vi

Det är ju fortfarande skrattretande värdelöst. På mitt jobb får man inte ens

natt-ob, det har förhandlats bort lokalt eller nått. Man kan ju tycka att det

borde vara bättre i en bransch som vår där personalen är en del av

”produkten”. Nä, det finns bara en väg framåt – STREJK (HR /)

I Hotellrevyns insändarsidor  till  som jag har gått igenom var de

orättvisa lönerna en av de mest återkommande frågorna. Ur sidorna kan

man nästan känna den frustration som finns hos medlemmarna över att

lönerna inte stiger. År  bad redaktionen läsarna att skriva vad de ansåg

var den viktigaste frågan inför den kommande avtalsrörelsen, och om man

var beredd att strejka för att få igenom kraven. Undersökningen berörde lite

över tusen personer. Över  stödde förslaget om strejk för högre löner

(Hotellrevyn ⁄).102 Orsaken till varför jag anser detta vara intressant är att

jag uppfattar att det finns en bild av hotell- och restauranganställda som

mindre stridsbenägna och kollektiva än andra yrkesgrupper.

Jag skall nu inleda med en diskussion kring hur relationen till arbetsgi-

varna beskrivs av informanterna. Jag gör detta då det är ett tema som ofta

återkommer i intervjuerna, men också för att det finns en tendens att över-

betona att den kollektiva arbetaridentiteten (inte minst inom dessa bran-

scher) är svag och att andra former av identiteter är mer framträdande. Detta

är ett antagande som jag inte kan finna stöd för i mitt material. Ur mina

intervjuer växer det fram ett starkt arbetar-vi genom begrepp som ”vi

anställda”, ”vi arbetare”, ”vi här nere på golvet”, något som sätts i relation till

”dom där uppe”, ”cheferna”, ”dom som bestämmer”. Jag menar att dessa

beskrivningar kan tolkas som begrepp som fångar klasskollektivet på arbets-

platserna. Men dessa ”vi” är inte uteslutande i bemärkelsen att inte andra

”vi” skapas i konflikt eller i relation till ”dom”. Detta ”vi” skapas först och

främst utifrån en känsla av kamratskap och kollektivitet med de andra

anställda. Jag diskuterar hur man bemöter kunder med Claudia:
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P: Då får man gå ut och skrika när man har slutat.

Ja, man får gå ut och ibland och så säger man till den andra ”kan vi byta sida,

för jag vill inte gå ditt igen om inte han lugnar ner sig”. När de gäller

arbetskamrater så är det mycket så. Har en ett problem så har alla det

problemet. Och alla försöker lösa det, vi är mycket för varandra här inne.

P: Så ni hjälps åt?

Ja, alltid. Har jag ett problem så kan jag gå till mina arbetskamrater och prata.

Claudia beskriver hur de anställda hjälps åt för att kunna hantera jobbiga

kunder genom att rotera dem. I det vardagliga arbetet är det arbetskamra-

terna som utgör den största tryggheten i relationen till de jobbiga kunderna

och cheferna. Arbetskamrater är enligt många det som gör arbetet roligt, det

som gör att man orkar. Gonzalo beskriver en liknande känsla:

Ja, jag trivs jättebra som servitör. Vi har jätteroligt. Det är kanske det som gör

att vi orkar jobba elva timmar, annars så kanske vi hade kollapsat, men vi

trivs tillsammans.

De anställda hjälps åt i en massa situationer som är jobbiga, detta innebär

samtidigt att många frågor kanske inte kommer upp på högre nivå eller att

exempel trakasserier från kunder normaliseras för att man hjälps åt inom

arbetsgruppen. Som diskuterades i kapitel sex anser flera av informanterna

att arbetskamraterna är den viktigaste anledningen till att man tycker om sitt

arbete. Det ”vi” som skapas är ett arbetarkollektiv som har roligt i arbetet

men också trots arbetet. Detta arbetar-”vi” skapas också i konflikt med

arbetsgivarna, något som framförallt kommer upp i relation till att man

upplever att man har olika intressen, speciellt när det kommer till arbetstider

och arbetsorganisation. På frågan om varför Elena tror att de endast har

anställt henne på timmar svarar hon:

Dom anställer inte oss på heltider för att de inte tjänar på det. Det är klart att

vi skulle tjäna på att veta hur mycket vi ska jobba och när, men för dom är det

bästa att kalla in oss när de vill. Jag förstår dom. För dom är det ju mycket

bättre att ha det så, men för oss är det jävligt dåligt.
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Elena talar om ett ”vi” och ”dom”, där ”vi” är de anställda, som i likhet med

henne inte har en tillsvidareanställning. Dom, arbetsgivarna, har hon en viss

förståelse för, men det är en förståelse som bygger på att hon utgår från att de

har olika intressen. Hon berättar vidare:

Allt är mer stressigt, överallt tycker jag. Det är inte bara jag som säger det. Man

ska spara och tjäna en massa pengar och så får vi jobba mer och mer, för att

dom ska ha mer. Men det är klart det finns konkurrens mellan företagen så

man kan ju fatta att dom måste dra ner. Men det är som att man inte bryr sig

om sina anställda utan endast om pengarna.

”Vi” och ”dom” avspeglar sig också i citatet där Elena beskiver den ökade

stressen i arbetslivet. Arbetsgivarnas intressen beskrivs här som ekonomiska

samtidigt som ”vi får jobba mer”. Elena har en viss förståelse för arbetsgivar-

nas situation, och verkar lite besviken över att de inte bryr sig mer om sina

anställda. Boel utgår från en liknade tanke:

Jag tror inte dom fattar att det bästa för alla skulle vara om det fanns mer folk.

Nu hinner vi inte ens prata med folk när de är som mest att göra, men det är

ju också del av vårt jobb, eller?

Även om det framkommer ett ”vi” och ”dom” i citatet kan det också läsas

som ett exempel på att hela företaget beskrivs som ett ”vi” där alla har

samma intressen, problemet är att arbetsgivaren inte ser detta. Frågan om tid

och fördelning av arbetsuppgifter uppfattar jag som de områden där ett kol-

lektivt ”vi” främst skapas. Susana berättar:

Vi måste säga ifrån, du vet? Om alla bara accepterar allt så är de klart att det

fortsätter som det är. Nu vågar inte folk. Ibland kommer dom till mig för jag

säger ifrån men jag kan ju inte göra det själv.

Jag uppfattar det som att det ”vi” som både Susana, Boel och Elena beskriver

inte är ett fackligt arbetarkollektiv utan snarare ett arbetarkollektiv som

baserar sig på dem som är anställda på arbetsplatsen eller som har samma

former av anställningar och arbetssituation. I likhet med analysen i kapitel
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åtta menar jag att vi återigen ser hur tid är en central arena för konflikt. Bra-

verman argumenterar att just tiden (i form av till exempel tidsstudier) är

central för organiseringen av arbetsprocessen inom taylorismen ().

Tidens organisering skapas därmed i en process av en tydlig konflikt mellan

arbete och kapital. Konflikten kring arbetstider kommer också fram i rela-

tion till rädslan att organisera sig fackligt bland de som har tillfälliga anställ-

ningar och inte vill riskera att bli av med jobbet. Hanna berättar:

Det är klart att det är lätt att säga att man ska gå med i facket och göra saker,

men det är inte så lätt tycker jag, man vet inte hur länge man ska stanna på ett

ställe och sen vet man inte vad chefen anser om du går med i facket. Man har

ju hört att det kan vara ett problem och jag har inte råd att inte jobba bara för

att jag ska gå med i facket.

Den fackliga organiseringen i små företag är mindre än i större, samtidigt

som andelen med tidsbegränsade anställningar är hög just på dessa

arbetsplatser (Nelander och Goding ). Chefernas närvaro på arbets-

platsen innebär att de har större kontroll över sina anställda och tydligt

kan markera sin uppfattning om till exempel facket. Frågan är också om

de anställda på dessa företag, speciellt i fallen då de har informella anställ-

ningar, eller tidsbegränsade anställningar vågar ta kontakt med facket då

de upplever att detta kan leda till att det företag de arbetar på kan tvingas

stänga för att de inte följer alla lagar. Stina beskriver chefen på sin arbets-

plats som en person som inte gör så mycket arbete men ändå kräver mer

och mer:

Han tvingade oss när vi fick dricks att dela den med honom också. Med

ägaren. Det var jättegalet, han hade ju inte gjort någonting, han hade bara

hängt och käkat, och snackat med oss, och ändå skulle han ha dricks.

I intervjuerna träder det fram många röster som speglar gränsen mellan ”vi”

(anställda) och ”dom” (arbetsgivare), en gräns som sällan överskrids och

som därmed medför att de anställdas synpunkter inte kommer fram till che-

ferna. Signaturen ”Trött på chefer” skriver i Hotellrevyn:
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Cheferna lyssnar inte

Vi har fått nog av de cheferna som behandlar oss som de gör. De lyssnar inte

på vad vi har att säga. I ena stunden är vi robotar och klara allt, i nästa stund

behandlas vi som nollor. De kör över oss totalt vad gäller information inom

företaget. Det kan till exempel vara någon som tagit ledigt och chefen ej har

informerat det till övrig personal. Där står man med en person kort och vi

andra får slita röven av oss för att den personen inte blivit ersatt.

Trött på chefer. (HR /)

I sin studie av kvinnliga servitrisers organisering i USA, ”Practical women”:

waitress unionists and the controversies over gender roles in the food service

industry, - (), visar arbetslivsforskaren Dorothy Sue Cobble hur

centralt hotet om att förlora sitt arbete varit för det fackliga arbetet och de

val som de fackligt aktiva kvinnorna gjort. Hon menar att det funnits en ten-

dens att analysera dessa kvinnor som mer duperade av dominerade genushe-

gemonier, då de till exempel var beredda att stödja särskiljande lagar för män

och kvinnor på arbetsmarknaden. Orsaken till detta stöd, visar författaren,

var att många av servitriserna var huvudförsörjare och därför inte ville riske-

ra att männen skulle ta deras arbeten. Det intressanta med Cobbles analys är

att den på flera sätt ifrågasätter den dominerande bilden av det fackliga arbe-

tet inom hotell- och restaurangbranschen. Cobbles skriver:

Understood in this context, it becomes easier to explain why certain groups

supported or opposed protective legislation. In fact, the labor market position

of a particular group of laboring women may be a more useful predictor of

their position on protective legislation than assumptions about their gender

consciousness. (:)

Studien ifrågasätter bilden av serviceanställda som mindre lojala mot arbe-

tarrörelsen (Jarnhammar ). Cobbles undersökning är relevant i relation

till min studie då den belyser vikten av att se de ekonomiska förhållanden

som människor befinner sig i för att kunna diskutera det fackliga arbetet

som finns inom branschen. De speciella villkor som branschen präglas av

försvårar den fackliga organiseringen, vilket inte är samma sak som avsaknad

av ett kollektivt ”vi” – mot arbetsgivarna. Samtidigt menar jag att Cobble
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tenderar att överbetona att kvinnorna gör praktiska ekonomiska val och där-

med riskerar hon att reproducera bilden av arbetarklassens kvinnor som icke-

politiska (). För även om det ekonomiska är centralt, det vill säga att

man inte kan överleva utan ett lönearbete, upplever jag att det finns både en

stark vilja till organisering om möjligheterna finns, och en stark känsla för de

anställda som ett kollektiv bortom den enskilda arbetsplatsen. Det ”vi” som

här formas menar jag är ett arbetarkollektiv som inte nödvändigtvis är kopp-

lat till ett fackligt ”vi”, samtidigt som facket utgör en viktig aktör för många

av informanterna när de talar om hur arbetsvillkoren skall förändras.

Hotell- och restaurangfacket

Hotell- och restaurangfacket bildades -.103 Enligt Jarnhammar

(), som granskat förbundets utveckling, är en bidragande orsak till att

HRF bildades senare än andra förbund att kyparna inte uppfattade sig själva

som en del av arbetarklassen. Han skriver:

De var övertygade om att de tillhörde en speciell yrkesgrupp, vilket

motiverade ett avståndstagande från resten av arbetarrörelsen. Det handlade

naturligtvis om att de betraktade sig själv som en del av den överståndsmiljö

där de hade sina arbetsplatser. Säkert visste de också att de omedelbart skulle

avskedas om de visade tecken på att solidarisera sig med den hotande

arbetarrörelsens politiska idéer och mål. (Jarnhammar :)

Försök att organisera serviceanställda hade gjorts tidigare, till exempel  då

man bildade Stockholms Kvinnliga Servitörsförening som bland annat leddes

av Ann Sterky och Kata Dahlström. Svårigheten att samla alla anställda i ett

förbund grundade sig enligt Jarnhammar på att det fanns starka motsättning-

ar mellan olika yrken och en stark hierarki inom branschen som försvårade

enigheten bland de anställda (:). Som en konsekvens av framförallt ran-

soneringen och spritförbudet kom branschen att drabbas hårt av första världs-

kriget. Den kritiska situationen ledde  maj  till bildandet av Göteborgs

Hotell- och Restaurangpersonals förening. Detta var den första förening för

restaurangpersonal där kvinnor och män deltog tillsammans. Den :e febru-

ari  höll föreningen sitt första årsmöte, och det är detta som anses vara

grunden till dagens Hotell- och restaurangfack. Föreningen beslutande på
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sitt årsmöte bland annat att bjuda in fackligt aktiva kypare från övriga delar av

landet för att se över möjligheterna att bilda en branschförening. Göteborgs-

föreningen kom tillsammans med Kamratklubben Servitörerna i Stockholm

och Sveriges Servitörförbund i Helsingborg att ta initiativet till bildandet av ett

hotell- och restaurangfack. De sista dagarna i mars  samlades man och bil-

dade Sveriges Hotell- och Restaurang Personals Förbund. Svenska Servitörför-

bundet i Malmö ansluter sig  juli .  hölls föreningens första kongress.

Vid den tidpunkten var man   medlemmar (  kvinnor) fördelade på 

avdelningar. Frågan man beslöt sig för att prioritera var att reglera arbetsti-

derna.104  bytte förbudet namn till Hotell- och Restauranganställdas För-

bund. Idag organiserar HRF en rad olika yrkesgrupper.105 Antalet medlemmar

har ökat sedan förbundet bildades. De har drabbats av några nedgångar i med-

lemsantal, som framförallt är kopplade till tider då det gått dåligt för bran-

schen (Jarnhammar ).  hade förbundet   medlemmar, varav

  var kvinnor.106 Redan när HRF bildades  var nästan hälften av med-

lemmarna kvinnor. Intressant är att det är fler kvinnor än män som är anslut-

na till HRF, jämfört med hur könsfördelningen ser ut inom branschen. Hälften

av alla medlemmarna är under  år, och förbundet har kollektivavtal på cirka

  arbetsplatser runt om i landet. Trettiosju procent av alla medlemmar har

utländsk bakgrund. Av informanterna är  medlemmar i HRF, en i SAC

Syndikalisterna och sex är inte medlemmar i något fackförbund. Av de  som

är medlemmar i HRF är åtta aktiva genom att de hade olika former av upp-

drag, eller går på fackliga möten, övriga var endast medlemmar.

Facket: vi som är aktiva

Dåliga arbetstider, arbetsmiljö och låga löner är områden där informanterna

menar att det krävs ett fackligt arbete för att kunna förändra och där de iden-

tifierar att det finns skilda intressen mellan dem själva och arbetsgivarna.

Nikos är en av dem som tydligast talar i termer av ”oss här nere” och ”arbets-

givarna” och den konflikt som finns mellan dessa två grupper:

Facket har inte så många att göra upp med, det är bara dom stora kedjorna

som McDonald ś och kanske Scandic. Många fler är det inte och man kan inte

förhandla med dom andra. Dom deltar bara inte. Och det är klart att en kedja

som McDonald ś och Scandic som ju har enorm makt och det är inget man
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kan påverka från facket när man väl sätter sig vid förhandlingsbordet. Men om

vi inte hade facket då hade man ju inte haft något alls att sätta emot.

Nikos är fackligt aktiv. Spänningen som finns i citatet är något som jag upp-

lever återkommer i många av intervjuerna med fackligt aktiva medlemmar.

Å ena sidan betonades behovet av facket, och man ser sig som en del av fack-

et, å andra sidan kan facket beskrivas som ”mesigt” och något man inte är del

av i de situationerna man upplever att man inte får gehör för sina åsikter.

Problemet som Nikos lyfter fångar mycket av den frustration som växer fram

ur att jobba fackligt i en bransch där man tvingas förhandla med stora mul-

tinationella företag eller med mycket små företag. Svårigheterna att organi-

sera fackligt på små ställen menar Klara orsakas av att många människor är

rädda för att avskedas.

Ja, vi är ju ganska många medlemmar, men inte tillräckligt för att kraftfullt till

exempel gå i strejk. […] Jag vet inte om man har haft det någon gång. Det

kommer jag inte ihåg. Det finns ingen tyngd bakom det hela. Man är ju rädd

om sina jobb för det är små företag, man kanske är två tre och då vågar man ju

inte uttala sig. Ja, nästa gång har man inte jobbet kvar. Och på en restaurang

till exempel, om alla anställda inte går på det arbetsgivaren säger, då kan han

stänga och anställa nytt. Och då vågar man inte.

Klara betonar i likhet med Nikos att facket ger en styrka som man inte har

själv, samtidigt som de upplever att facket är för svag för att kunna agera.

Orsaken till detta anses vara de svåra förutsättningarna som finns i bran-

schen. Ett problem som berörs av flera informanter är att facket, även om det

är bra, ofta inte är tillräckligt starkt. Mariano blev fackligt aktiv för att han

var vän med en kille vars mamma var fackligt aktiv. Han är en av de infor-

manter som tydligast betonade vikten av ett fack som är aktivt:

Men platsombuden dom vill inte lägga sig i för de vill inte ha konflikt med

cheferna eller med sina arbetskamrater. Det är därför som facket måste bli mer

hårt. Alltså mer hårt mot arbetsgivarna, för det är liksom att man har reglerna

och allt sådant men man vågar inte gå på för hårt.

P: Mm.
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Just för att det finns SHR, arbetsgivarsidan, och man säger ”vi måste ha ett bra

samarbete” [detta säger han som om någon från facket säger det, min anm.].

Men jag tycker att man skulle säga ”nu skall det vara så” och skita i vad som

andra säger, så får dom komma och klaga, men dom är lite mesiga.

P: Varför tror du att dom är lite mesiga?

För dom går inte hårt in på förhandlingarna. Nu skall vi gå in på en

förhandling [säger med en peppad ton, min anm.]. Och dom står fram och

tillbaka, ge och ta, ge och ta. Men om man är bestämd, vi skall ha  spänn i

OB rakt av annars blir det strejk, då tror jag att vi hade fått mer. Men dom är

[…] Det behövs mer ungdomar som är mer kaxiga.

Mariano ser sig själv som en del av facket och anser att facket måste stärka sin

roll för att kunna vara hårdare, men samtidigt beskrivs också facket som

”dom” i de situationer då facket ses som bärare av egenskaper som man iden-

tifierar som ickefackliga. ”Vi” i facket är därför inte alla i facket, utan kanske

framförallt de som är aktiva (på det sättet som han anser att man bör vara

aktiv). Med viss ironi i rösten beskriver han hur facket hela tiden skall sam-

arbeta och att allt är en fråga om att ge och ta, medan han tycker att facket

skall bestämma vad de vill och inte bry sig så mycket om vad arbetsgivarna

anser om detta. Motståndet görs här såväl mot vissa delar av facket som mot

arbetsgivarna. Intressant är här att diskursen om den svenska modellen där

just förhandlingen mellan arbetsgivare och facket är central, och där alla

skall vinna på ett samarbete, ifrågasätts och istället anses vara något som gör

att de anställda förlorar. Mariano kopplar denna form av ”mesighet” till ålder

och menar att det behövs mer unga i facket som är, som han uttrycker det,

mer ”kaxiga”. Han beskriver en situation där han tillsammans med en äldre

facklig medlem var ute på arbetsplatsbesök:

De berättade att de inte betalade deras OB. De hade bara lön. Och en av

cheferna säger att ”vi är eniga om detta”. Och vi har ju det i avtalet att man är

tvungen att betala OB. Och jag börjar säga ”detta skall vi fixa” för jag vet ju att

det måste vara så. Och det var då dom sa till mig [en annan från facket, min

anm.] ”säg inte för mycket”. Men i slutändan är det ju så att om vi visar att vi

kan kämpa för deras OB kommer vi ha fler medlemmar. Eller? Och man har

ännu inte gjort något åt OB. Det är därför som jag tycker att man skall vara
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mer hård. Att när man vet att det finns ett problem som till exempel att man

vet att man inte betalar ut OB. Dom vet det uppe på förbundet, men dom har

inte gjort någonting, man måste gå in där och kräva, sätta hårt mot hårt mot

arbetsgivaren för det skall ju vara så.

Att kämpa för de anställdas rättigheter menar Mariano kommer att leda till

att man får fler medlemmar. Detta är orsaken till att han anser att man måste

vara mer hård. Informanterna beskriver en tydlig konflikt mellan dem och

arbetsgivarna. Problemet är, menade många, att facket är för svagt både i ter-

mer av arbetskollektiv och fackförening, och därmed att de anställda allt för

ofta tvingas anpassa sig till rådande omständigheter. Det fackliga kollektivet,

skulle jag hävda, skapas snarare genom en betoning på vem som är aktiv,

vem som sätter de anställdas rättigheter främst, än på det fackliga medlem-

skapet. Detta exemplifieras av informanterna genom deras sätt att prata om

ombudsmännen som inte är beredda att sätta hårt mot hårt, och som istället

ses som en del av ”dom”, även om denna relation är komplex.

Mariano upplever att det finns en brist på kommunikation inom organi-

sationen som leder till att saker förblir ogjorda. På frågan om varför han tror

att man inte sätter hårt mot hårt svarar han:

På grund av att de är konflikträdda. Nä. [skratt, min anm.]

P: Skulle kunna vara…

Mm. För dom hade lätt kunnat göra det. På grund av att det blir mycket jobb

för dom här ombudsmännen dom som satt längst bak [de satt längst bak på

den höstupptakt som jag var med på, min anm.]. Den kommunikationen man

har är på möten och så skickar vi protokoll och sådant, så kanske dom läser

igenom det eller så lägger dom det i ett fack. OK, ordförande har väl också en

kommunikation. Men när vi är ute och sådant så skriver ju vi rapporter och så

kan dom läsa att där betalar dom ingen OB, då skall dom […] jag vet inte. I

mina ögon är det jättedåligt att det finns medlemmar som springer här som

jobbar utan OB. Då skall dom gå ditt direkt, svisch [ljud som när man går in

med ett svärd, min anm.] razzia.

Frustrationen över att saker och ting inte sker snabbare, och över att man

inte ställer mer konkreta krav på arbetsgivarna grundar sig här delvis på
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upplevelsen av att det finns för mycket byråkrati inom facket som leder till

att saker och ting går förlorade på vägen. Här kritiseras formerna för en

organisering där motståndet reduceras till en rapport. Mariano menar att

det som behövs är mer ”revolution” och att facket befinner sig närmare

medlemmarna:

Så vill jag se det, lite mer revolution. Alltså, men det blir så också ”ja men där

finns bara en medlem och den medlemmen måste be dig att du skall göra det”.

Men det gör dom inte dom här ungdomarna för det är precis som de skall

sätta sig emot chefen. Och dom kan förlora jobbet. ”Oh, chefen är så snäll mot

mig och vi skojar och sådant” [som om en anställd sade det, min anm.]. Det

kör cheferna med mycket, att de ska vara din kompis. Så säger inte en medlem

”hjälp mig” så kan inte facket gå in och hjälpa dig.

Mariano menar att man inte skall vänta på förfrågan om hjälp, då han menar

att unga till exempel inte vågar be om hjälp då de kan förlora jobbet, eller att

de inte ber om hjälp för att de är kompisar med chefen. Att facket i de situa-

tionerna inte går in och ändå agerar menar Mariano är dåligt. Orsaken kopp-

las samman med att man är både rädd, mesig och inte vill ha för mycket

arbete. Det fackliga ”vi” som formuleras av Mariano uppfattar jag tillhör ett

”vi” som är aktivt, som gör motstånd och som inte är byråkratiskt och for-

mellt. Men detta ”vi” skapas också utifrån erfarenheten av att det finns en

hierarki inom facket.

Facket: vi här nere – dom där uppe

Dubbelheten till facket förs också fram av Klara. Hon gick med i facket som

ung: ”det var så man gjorde då, mina föräldrar var med och man gick liksom

bara med”, säger hon. Idag är hon fackligt aktiv igen men efter flera års uppe-

håll. Hon förklarar här varför hon gjorde ett uppehåll:

Jag blev förbannad på facket. Man har ett fackförbund som har dåligt med

pengar. Och vi satt och hörde på mötet att det var dålig ekonomi inom facket.

Det är sådant vi hör härifrån hela tiden från företaget också, sådant hör man

hela tiden. Men på varje möte man har så sitter dom och klubbar igenom saker

som ”ja då tar vi nästa år [pratar som en gammal gubbe med pondus,
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min anm.] på centralen och så tar vi julbord och ett par snapsar”. Detta sista

man klubbar igenom. Och det kostar ju pengar. Medlemmarnas pengar. Och

sen när dom skickar iväg en på kurs och konferenser. Var jag än åkte. Jag var

aldrig hemma, jag bara åkte runt, så blev det ju, det vara fina hotell, jättefina

hotell med tv på rummet. OK det är ju fint och så. Men jag menar ett rum för

tre personer, en dubbelsäng och den bäddsoffa, och tv det behövs ju inte ju.

Jag tyckte det var lite bortkastade pengar, och speciellt i och med att jag

hade precis tre arbetskamrater som blev arbetslösa och som inte fick ut sina

pengar för facket hade inga pengar. Och det retade mig att jag visste vad det

kostade ju. Och så fick dom inte ut sina pengar, dom hade ju barn och familj.

Så då avsade jag mig allting och så sket jag i dem.

Klaras berättelse fångar flera intressanta frågeställningar. För det första

beskriver hon, i likhet med Mariano, facket som en organisation som finns

bortom henne i de fall då det agerar på ett sätt hon själv inte uppskattar. I lik-

het med Mariano använder sig Klara av en speciell mansröst för att beskriva

facket, en man med pondus som inte är hon själv. För det andra jämförs

facket med arbetsgivarna i relation till att de alltid talar om hur lite pengar de

har samtidigt som de gör av med pengar, även om det finns andra behov.

Frågan är om de anställda befinner sig i en position där de å ena sidan hela

tiden tvingas höra att det går dåligt för företaget, och att de därför måste

arbeta mer, men å andra sidan också hör samma sak från facket. Att befinna

sig längre ner i organisationen kanske leder till att man hela tiden tvingas

bära det ekonomiska ansvaret samtidigt som man sällan ges möjligheten att

påverka det. Klara lämnade facket då hon upplevde att de lägger pengar på

fel saker, vilket hon tolkar som att de inte delar de problem som hon erfar att

hennes arbetskamrater har. Klara är nu medlem i facket igen och aktiv efter

att hennes arbetskamrater bett henne att ställa upp. Hon säger:

Vi får se vad vi kan göra. Det är en massa frågor som måste drivas, speciellt

arbetsmiljöfrågor och löner. Ibland på våra möten blir det för mycket tjat om

småsaker, och sen när man frågar vad vi ska göra är det inte många som tycker

något. Men det ska jag ändra på, vi ska ha mycket diskussioner och de ska inte

se mig som någon som är över dom för det är jag inte heller.
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En bra medlem beskrivs som någon som är aktiv och ser de anställdas pro-

blem genom att befinna sig i en liknande situation, och dessutom kan och

vågar säga emot. Informanterna målar upp en bild av ett fack med två ansik-

ten: något som man är aktiv i och något som styrs från toppen, ett tema som

även berörs i Hotellrevyn:

För många slipsar i facket

Jag är medlem i facket (aktiv) och jobbar som kock i Stockholm. Jag och mina

arbetskamrater blir alltid mycket irriterade när representanter från facket

kommer till arbetsplatsen för ett möte eller förhandling. Vid dessa tillfällen

pratar de ett språk som väldigt få fattar och de ser ut som folk från SAF eller

som snobbiga ”Muffare” med NK-slipsar. Det är då jag undrar. Tillhör de inte

arbetsrörelsen längre?

Vanliga knegare (HR /)

Slipsen som symbol för en övergång till ett annat läger, där medlemmarna

inte ens förstår språket kan läsas som en kritik mot fackets nära förhållande

till arbetsgivarna. Speciellt då man anammar arbetsgivarnas sätt att klä sig

och tala. Insändarskribenterna målar samtidigt upp bilden av hur en ”vanli-

ga knegare” skall vara: en del av arbetarrörelsen och inte märkvärdig. Proble-

met med det nära förhållandet till arbetsgivarna tas också upp av en annan

skribent, sex år senare.

Ställ upp eller lämna uppdraget

De fackliga ombuden på arbetsplatserna som inte vågar ställa upp för sina

arbetskamrater bör genast lämna över uppdraget till någon annan. Det är fel

att ett fackombud ställer sig på chefernas sida och ljuger och fjäskar för att

själv få behålla sin tjänst. (HR /)

Det skapas ett annat ”vi” bland de anställda, ett ”vi” som bygger på lojalitet och

på att vara nära de anställda. Ingen av informanterna eller rösterna bakom

insändarna förmedlar budskapet om att facket inte behövs, snarare upplever

man att det inte gör så mycket som man anser att det borde göra. Kritiken

mot ledningen kommer ofta i samband med olika avtalsförhandlingar där

medlemmarna upplever att deras krav framförallt på löneökningar inte har
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tillgodosetts. År  undertecknas ett nytt avtal för hotell- och restaurang-

branschen. Många av insändarna berör lönefrågan. En skriver:

Vi strejkar gärna

Ni skriver i senaste numret av Hotellrevy ”avtalet klart utan strejk”. Men vi

hade nog tagit strejken före ert avtal. Jag har säkert många i HRF med mig.

(HR /)

Flera av inläggen är kritiska och menar att ”toppen” lade sig för tidigt. Kravet

var då minst   kronor i lägsta lön.

Vi kräver fortfarande   kronor. Öppet brev till förbundsstyrelsen.

Nu får det vara nog. Vi i Skåneavdelningen kräver fortfarande   kronor.

Vi hade namnlistor, som vi lämnade till förbundsstyrelsen och

förbundsordförande Seine Svensk med detta krav. Men kan ni tänka er: Seine

vägrar att diskuterar detta. Han ser det så här: Det är inte medlemmarna som

bestämmer hur vi ska förhandla […] (HR /)

Tråkigt Seine

Att du som ordförande känner dig distraherad av ett krav från medlemmarna

som valt dig som företrädare. Ca   medlemmar har skrivit på  

listan, över  procent. […] (HR /)

Ordföranden svarar i samma nummer:

Vi lovar bara det vi kan hålla.

Ni försöker göra gällande att det finns en motsättning mellan mig och de  

som skrivit på listan   som lägsta lön. Inget kan vara felaktigare. […] Vad

jag däremot sagt är att det är fel att invagga medlemmarna i den

uppfattningen att vi kan klara av detta idag. Tror någon att vi skulle klara oss

ensamma utan stöd från LO-kollektivet i en bransch där   –   under

 förlorade sina jobb, där omsättningen under samma tid för

restaurangerna minskat med  procent, och där vår a-kassa i januari

redovisade . procents arbetslöshet? […] Men vårt förbund har antagit

Renhbergsgruppens förslag till stabiliseringsavtal. Inte av lojalitet till partiet,
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LO eller andra utomstående utan i övertygelse om att detta idag är nödvändigt

för att hålla inflation och arbetslöshet på minsta möjliga nivå[…]

Seine Svensk, Förbundsordförande (HR /)

Det som är intressant i denna ordväxling är svaret som skribenterna får. Här

uppmanas medlemmarna att ta ansvar för den svenska ekonomin, och det är

tydligt att det är en bransch som ofta fått stå relativt ensam i sin lönekamp.

Detta dels för att man är ett litet fack, och dels kanske för att man inte har

sett de anställda som en viktig del av den svenska ekonomin.

Under - märks det tydligt i tidningen att man försöker få sina

medlemmar att känna ansvar för den ekonomiska krisen. Den höga arbets-

lösheten kom att drabba branschen i större utsträckning än andra bran-

scher vilket möjligen gjorde att trycket på just de anställda i denna bransch

var hårt, samtidigt som de krav som ställdes i jämförelse med andra fackför-

bund och andra lönekategorier fortfarande var låga. Det finns ett krav på

samtycke från den fackliga toppen som inte helt godkänns av medlem-

marna, men trots kritiken mot facket med till exempel uttryck som ”dom

där uppe” spelar facket en viktig roll i formandet av ett kollektivt ”vi” – ett

aktivt ”vi” som gör motstånd. Men facket beskrivs av vissa informanter

också ha problem som kan kopplas till glappet mellan ledande fackliga före-

trädare och de som anses vara de ”riktiga” arbetarna med möjlighet att

kanalisera motståndet på rätt sätt. Som beskrivits i tidigare avsnitt skapas

ett stark ”vi” på arbetsplatserna, ett ”vi” som skapas i motsats till arbetsgi-

varna. Men inom detta ”vi” finns det andra kollektiv som skapar spänning-

ar i beskrivningen av en homogen gemenskap.

Unga och invandrare:
för mycket och för lite samtidigt

En central feministisk kritik som Cynthia Cockburn synliggjorde i boken

In the way of women: men ś resistance to sex equality in organizations (a)

är att formerna för motstånd som fackföreningsrörelsen har använt upp-

rätthåller vissa arbetargruppers privilegier gentemot andra, till exempel

kvinnor eller rasifierade grupper (Virdee och Grint ). Här vill jag dis-

kutera generation och rasism som två tydliga sociala fenomen som infor-

manterna menar skapar olika tillgång till makt inom organisationen.
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Enligt Mariano är en av orsakerna till varför han har svårt att göra sig hörd

att han är ung, snarare än att han är ”invandrare”:

Jag har bara varit där i två år, jag är ung. Det är klart jag sa vad jag tycker, men

det […] är lite svårt att få upp det i ansiktet på dom, få in det i huvudet.

P: Men vad säger de när du säger det?

Nu senast blev alla så, jag nästan skällde ut dom så dom nästan tappade hakan.

Och så sa dom ”det är bra att du sa det, du borde vara ordförande i din

sektion” och såna grejer. Dom bara ger dig piropos [spanska för komplimanger,

min anm.] men bara för att typ jag skall känna mig nöjd men inte gå vidare

med grejerna. Det blev ju aldrig en förklaring till varför dom inte hade gjort

som dom hade. Och sen skickar dom bollen till en annan, och han är så dålig,

han gör inte det han ska.

Mariano berättar att en strategi som finns för att få tyst på honom är genom

att ge honom komplimanger så att han skall tro att han blir lyssnad på. Flera

av de unga informanterna jag intervjuar som är fackligt aktiva eller vill bli

fackligt aktiva upplever att deras ålder hindrar dem från att få sin röst hörd

på lika villkor. Det finns en diskurs inom facket där behovet av unga betonas,

samtidigt som det finns en tendens att beskriva unga som mindre intresse-

rade av facket även inom facket, framförallt för att de ofta rör på sig, eller för

att de inte förstår fackets vikt. Av de unga jag intervjuar är det ingen som inte

anser att kollektivtavtal är viktiga, utan tvärtom argumenterade många av

ungdomarna för att ett problem är att facket sällan tar strid för eller ser deras

problem. Jeanette upplever samma sak som Mariano, att åldern är ett pro-

blem i relation till att göra sig hörd. Hon berättar:

Jag tror att när jag ska få fram några av mina idéer så måste jag gapa lite

högre, för dom är inte vana vid motstånd. Jag kan känna mig lite som en

konkurrent emellanåt, jag är ju inte det, men det kan upplevas lite så, när vi

ska ha ”driver” och så, och vi ska bestämma vad vi ska ha för kläder. Då är jag

så att det ska vara tajt och det ska vara rosa, och det ska vara kul och synas,

och varför ska vi gå i marinblå tråkiga skjortor. Men det är svårt att få

uppbackning för sådana grejer.
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Åldersskillnader beskrivs som ett problem även i relation till det fackliga

arbetet då man uppfattar att de former som facket arbetar på inte alltid för-

stås av ungdomar. Ålder är en faktor som påverkar informanternas syn på

fackligt arbete. De unga betonar oftare att det fackliga arbetet måste stärkas

och att de finns ett behov av att se till de förändrade arbetsvillkoren som de

anställda inom branschen har.

P: Vad tycker du att facket skall göra för att dra till sig fler unga?

Ändra lite på deras sätt att arbeta, de gör för mycket på det gamla sättet. Som

det här med ungdomsgruppen, vi skall få in ungdomar och få dom att känna

sig engagerade. Inte typ att dom skall fixa det, dom skall fixa det. Få dom och

gå ut. […] Jag har varit ute med en av dom äldsta och så har vi gått på

McDonald ś. När inte jag var med så gick det två tanter till McDonald ś och

sådant och de som jobbar tänkte ”nu kommer myndigheterna” eller ”vad har

jag gjort nu?” Ungdomarna på McDonald ś dom är ju - och många

utlänningar också. Dom [facket, min anm.] sätter sig där och väntar och

väntar tills någon av dom skall komma fram och snacka med dom […] så för

det mesta blir det ingen respons så de sitter där i en timme utan att någon har

kommit och snackat. Och det som vi skall ändra nu, det ungdomsgruppen

kommer att fixa, jag tror det kommer att bli mycket ändring […] Vi förklarar

på ett annat sätt. Alltså när jag har varit ute och snackat då vet jag, och du har

det och du har det och det [med hänvisning till deras arbetssituation och vilka

rättigheter de har, min anm.]

Mariano tycker att den äldre fackmedlemmen inte förstår de ungas sätt att

se på saker och ting, till exempel att man upplever facket som en myndighet

om man endast sätter sig och inväntar att någon skall komma och prata

med dem. Det bildades en ungdomsgrupp som Mariano tror kommer att

kunna förändra denna situation då de förklarar på ett annat sätt. Möjligen

kan man också tänka sig att det handlar om att man upplevt liknande

arbetsvillkor som andra unga, erfarenheter som bärs med in i organisatio-

nen och som därmed bidrar till att förändra de kollektiva formerna för

motstånd. Uppdelningen mellan individuella och kollektiva former för

motstånd behöver därför inte vara så uppdelade. Jeanette som i likhet med

Mariano är relativt ung i facket menar att det är ett problem att facket inte
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kan anpassa sig till nya tider. Detta menar hon bland annat blir synligt i det

sätt man väljer att presenterar sig själv på:

Och så hade alla gula skjortor där det stod HRF och Folksam så kunde folk lätt

utskilja att det var Skånegruppen, men så blev det tjafs och fram och tillbaka

och tillslut så fick man ha dom kläderna man ville, och jag tycker inte att det är

fel att synas, bara man syns på rätt sätt och säger rätt saker, så är det helt OK.

P: Tycker du att det finns en ovilja att synas?

Kanske inte att synas, men att bjuda på sig själv. Det måste inte vara strikt och

det måste inte följa vissa regler, utan jag tycker man kan köra sina egna race. Det

är samma som med mötesprotokollen, de behöver ju inte alla kanske se likadana

ut, . Mötets öppnade . Närvarande . Anmält förhinder . Övriga frågor. Men

man behöver inte ha det så, det kan vara något annat som inte är så tråkigt, det

finns ingen lag som säger att det måste vara så, det är ju inte så att… Vi får ju

ingen provision, eller lön för att vara där, det är ju helt frivilligt, och då kan ju

dom mötena se ut som man vill, så länge dom är trevliga, så länge folk trivs.

P: Du tycker de är för formella?

Mm, jag hade tyckt det var mycket roligare om det var en tidningsannons där

det stod – nu var det veckan  och Hotell och restaurang hade en drive i

Malmö och alla hade kort kort och rosa tajta tröjor. Inte så jeansskjorta allihop

för då syns man ju inte, det gör man inte. […] Så jag tycker att i år kunde vi ha

det på en båt, ta dem på en tur. Alltså göra något kul. Men då började folk

”ahhh måste ha en lokal” [med gnällig röst, min anm.]. Det är lite tråkigt

tycker jag, och det tror jag, kommer det fler ungdomar så kommer det nya

idéer, då blir det inte det här att man går i samma fotspår, och förändringar är

alltid positivt, det kan aldrig vara negativt. Man kan göra missar på vägen men

man har i alla fall haft roligt på vägen.

Både Mariano och Jeanette har uppdrag inom facket, men beskriver att det

kan vara ett problem att de är unga. Mariano menar att orsaken till att han

fått en plats inom facket är att han både är ung och ”invandrare”:

Så skickade de mig på en kurs, och det var så allt började. Jag tror att de delvis

satte in mig för att de behövde en ung och en invandrare i facket, det är därför

det gick så fort. Jag tror att det var så.
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Diskursen om avsaknaden av unga och ”invandrare” kan leda till en situation

där de som väljs in, ofta efter starkt motstånd på olika sätt, uppfattar det som

om de kvoterats in, när motsatsen egentligen sker. Mariano skrattar samti-

digt som han säger detta som ett bevis på att han minsann fattar varför, men

att de inte riktigt vet vad de får in. I informanternas skratt kan man se avslöj-

andet av de föreställningar som facket har om ”invandrare” och unga.

Patricia upplever, i likhet med Mariano, att det finns en tendens att ta lät-

tare på frågor kring rasism och diskriminering än andra frågor inom fack-

föreningsrörelsen. HRF menar hon tillhör de fackföreningar som tidigast tog

upp frågan och som jobbar med den mest aktivt.107 Patricia blev aktiv i fack-

et först efter att ha arbetat under lång tid i branschen. Hon förklarade att

”man har barn, jobb och man hinner inte med så mycket annat”. Hon har

alltså varit medlem länge men blev först aktiv när hon fick frågan om vad

hon ville förändra:

Jag fick ett kort från avdelningen där det stod, jag kommer inte ihåg

ordagrant, men typ ”är det något du vill förändra, eller något du är missnöjd

med”, då tänkte jag, o ja. Det finns mycket! Och på den vägen är det, och sen

blir vi kallade upp till avdelningen, och så blev det att man säger ju saker och

ting, att saker är fel, eller bra, och så tyckte dom att jag skulle börja jobba,

med ett projekt.

HRF:s ovilja att se och förstå rasismens och diskrimineringens mekanismer

var enligt Patricia en av orsakerna till att hon var med och grundade Fackligt

aktiva invandrare (FAI).

Ja, man pratar ju så mycket. Att man känner sig diskriminerad, eller utanför,

eller man har ingen möjlighet att komma in i en styrelse om man hade

utländsk bakgrund.

P: I facket?

Det var liksom vita som, som tog sig in i det här, men alla andra, hur ska dom

göra. För att till exempel komma in i en styrelse och säga vad jag tycker, och så

blev det. Vi skulle ut i Stockholm och propagera, och visa och, och vi fick lite

uppmärksamhet. ”Oj vad ska dom göra nu”. ”Stoppa dom där dom kan va

farliga” [skratt] men, det var inte vårt syfte, utan vi vill ville visa att vi finns
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och att vi på demokratiskt sätt vill ta tag i den här frågan, i den här rättigheten,

den har vi ju alla oavsett vad man har för bakgrund. […]

Jag tror att dom kände att det kan vara lite jobbigt, att man inte viste vad vi

skulle hitta på, man var lite osäker. ”Ja man ska nog hålla dom borta”, så sa

man inte men så upplevde jag det. Man är rädd.

P: Vad tror du man är rädd för?

Att man kanske ska ta för mycket av det dom har, eller kanske då skapa

osäkerhet för dom, men det var aldrig tanken, det var mer, har du så ska jag

också ha, kan du säga ifrån så kan jag också säga ifrån.

Patricia identifierar vitheten som en central privilegierad position för att

kunna ta sig in i facket. Det finns en spänning i Patricias berättelse där hon

å ena sidan känner en viss ilska över att inte ha inflytande, samtidigt som

hon betonar att hon inte vill att det skall tolkas som en kritik mot facket i

sig. Patricia betonar i likhet med informanterna i Mulinari och Neergaards

() studie, om medlemmarna i Fackligt aktiva invandrare, att FAI inte

skall uppfattas som en konkurrent till facket, utan tvärtom förstås som en

organisation som betonar och förstärker facket. Patricia menar dock at bil-

dandet av FAI uppfattades som ett hot mot den fackliga ordningen. Maria-

no och Patricia har båda upplevt att deras närvaro ifrågasätts bland annat

genom att man betvivlar att de verkligen har arbetarkollektivets ”bästa”

för ögonen.

Ett problem menar Patricia är att det finns en tendens att tro att det är de

rasifierade personerna själva som är de som skall jobba med integrationsfrå-

gorna, samtidigt som det inte finns något intresse av att sätta det högt upp på

dagordningen. Hon upplever att det egna facket på central nivå är ett av de

mest aktiva i att driva dessa frågor, men att det samtidigt är svårt att få det

förankrat på lokalplanet.

P: Har du känt dig ensam?

Det har jag, det har jag. Och det har jag sagt flera gånger. Sen har jag känt flera

gånger, man har inte sagt nåt, men jag har tänkt flera gånger ”varför gör jag

det här? Det känns ju som om ingen reagerar?” Och jag har ju inte mer behov

av detta än någon annan, och sen när vi pratar om det stora perspektivet inom

förbundet då, dom vill ju att man ska jobba med det här men ingen gör det,
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och så säger dom ”men du ska jobba med dom här frågorna” […] Är det för

att jag själv har utländsk bakgrund eller vad är det frågan om, jag har ju

funderat på det, och jag har sagt det högt också.

Patricia betonar vikten av fackligt arbete och fackets roll. Hennes kritik utta-

las inom ramen för en vilja att förändra facket internt. Detta fackliga ”vi”, ett

vi som framförallt betonar underifrånarbete och facklig kamp, är starkt i alla

mina informanters berättelser om facket. Viljan att göra saker på andra sätt,

att ifrågasätta det som är givet, det som alltid varit, är något som de yngre

medlemmarna lyfter fram som ett viktigt steg för att till exempel få in nya

medlemmar. Mariano menar till exempel att många av de som arbetar fack-

ligt inte förstår omfattningen av informella och tillfälliga anställningar och

inte anpassar sitt arbete till dessa fenomen.

Det finns många ”vi” i relation till fackligt arbete. Ett ”vi” som innefattar

”alla vi som är anställda” och definieras i motsats till arbetsgivarna, men

också ett”vi” som är ”alla som är medlemmar i facket”, eller ”vi som är fack-

ligt aktiva”. Jag uppfattar att det ”vi” som skapas i motsats till arbetsgivarna

är ett överordnat kollektiv. Den starka kollektiva känslan är emellertid något

som arbetsgivarna kan utnyttja.

Solidaritetsfällan

Collins betonar att motstånd både kan reproducera och utmana ojämlikhe-

ter (). Här vill jag diskutera två fenomen som fångar denna dubbelhet:

solidaritetsfällan och individuella former för motstånd. I Informanternas

berättelser och erfarenheter av sitt arbete är den starka solidariteten mellan

de anställda något som hela tiden kommer upp. Det innebär inte att de inte

kan berätta om att de bråkar eller tycker illa om några av sina arbetskamra-

ter, men det finns – som diskuteras tidigare – en betoning på ”vi” anställda

som skapar en form av solidaritet på arbetsplatserna.

Solidariteten kan ta sig många olika uttryck. Människor går till arbetet

även om de inte skall arbeta för att andra är sjuka, eller folk som är sjuka som

går till arbetet för att de vet att ingen vikarie kallas in. Det finns en stark

medvetenhet om att de pressade arbetstiderna och personalbristen skapar en

situation där man inte kan vara borta från jobbet, eftersom det leder till att

andra kommer att få jobba ännu mer då det inte är säkert att vikarier eller
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timanställda tas in om folk till exempel är sjuka. Matilda berättar hur det

känns när man blir inringd för att komma till arbetet en dag när hon egent-

ligen är ledig:

Här om dagen ringde man mig och väckte mig på en lördag. Dom hade sagt

innan att jag inte skulle jobba, men jag vet också att om man inte kommer så

kanske dom inte ringer in någon annan och då blir det mycket jobb för dom

som är där och då får jag dåligt samvete. För det var inte så att jag hade något

jätteviktigt att göra. Så jag gick och jobbade i alla fall, även om jag inte hade

planerat det, och sen är det ju alltid bra att få in lite pengar.

Känslan av dåligt samvete för att man inte ställer upp bygger på en solidaritet

med de andra anställda då man vet att om man inte kommer leder det till att

andra får arbeta mer. Nor berättar:

Problemet är att man inte vet när man ska jobba, schemat görs sent och även

om det finns ett schema så ändras det hela tiden och så ringer dom in en. Så

kanske det är så att någon skulle jobba på helgen och ringer och frågar om

man inte kan ta det för att de skulle göra en grej med barnen eller så, och då

ställer man ju upp.

Även om scheman upprättas menar Nor att det är svårt att veta hur man

skall jobba, då saker ändras med kort varsel. Att tacka nej är inte bara svårt

eftersom man behöver pengarna utan också för att hon upplever att det är ett

sätt för henne att ställa upp för sina arbetskamrater genom att ta deras pass.

Maja berättar att hon jobbar över när behoven finns:

Man hjälps alla åt, så att vi ska bli klara även om det är så att man skulle gå

hem för ett tag sen, och är folk sjuka så blir det ofta ännu lite mer jobb för

man kanske inte har kallat in någon, eller om det är en dag med mycket folk

och dom inte har kallat in fler. Men då får vi hjälpas åt.

Informanten hävdar att det är självklart att man ställer upp om det finns

behov, ett behov som i detta fall skapas av att arbetsgivarna inte kallar in mer

personal även om det skulle behövas. Men att hoppa in görs inte enbart när
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det fattas personal utan även när alla är där men man inte hinner göra det

man skall. Boel säger:

Har man tid över hjälper man dom andra. Man står ju inte och tittar på när

dom andra jobbar utan vi försöker hjälpas åt, till exempel om någon har bord

kvar och jag är klar med mina så är det klart att vi hjälps åt.

Som framgår av citatet hjälps de anställda åt när det finns behov. Vidare trä-

der det fram en pliktkänsla ur de anställdas medvetenhet om att frånvaro

kan försvåra situationen för arbetskamraterna. Patricia beskriver en episod:

En gång var jag sjuk och så ringdes jag in. Det var mitt i semestern och det var

en speciell dag då de var en massa folk, chefen hade inte kolla upp det så vi var

för få. Så sen ringde de till mig och bad mig komma in i alla fall. Jag vet hur

det kan vara när det plötsligt är en massa folk och man jobbar och jobbar och

det händer inget, så jag kom in till slut för att hjälpa lite.

Patricia talar om ”vi” även när hon själv inte är på arbetsplatsen, och kommer

när hon rings in för att hon vet hur mycket stress det innebär att vara under-

bemannad. Att chefen inte har gjort upp ett schema för att möta efterfrågan

leder i detta fall till att de anställda i praktiken själva organiserar arbetsplatsen

så att de kan möta efterfrågan då alternativet är för stressig för dem. Fraser som

”hjälpas åt”, ”vi delar på det”, ”jag vet hur det är” tolkar jag som uttryck som

speglar den solidaritet som finns mellan de anställda. Samtidigt är de uttryck

som möjliggör för cheferna att hålla sig med en viss underbemanning. I kapi-

tel tio diskuterar jag hur informanterna upplever att yrkesstoltheten urholkas

genom den ständiga rörligheten och att de utförde gratisarbete bland annat för

att upprätthålla yrkesstoltheten. De anställda kan här sägas själva bidra till sin

egen exploatering, men det finns också en kollektiv yrkesstolthet och solida-

ritet som också skapar möjligheter för exploatering.108 Solidariteten mellan de

anställda och den pliktkänsla som informanterna vittnar om kan användas av

företaget för att inte behöva anställa personal på heltid eller fasta tjänster, då de

anställda ställer upp för företaget och för varandra. Det var endast kvinnorna i

mitt material som beskrev dessa situationer, vilket kan bero på att de har en

större känsla av ansvar för såväl organisationen som för sina kollegor.
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Denna solidaritet kan således ge företaget möjlighet att skapa en flexibel

organisation, vilket därmed skapar en paradox för de anställda. Å ena sidan

måste de hjälpa varandra för att de skall hinna med, å andra sidan leder deras

hjälp till att man inte behöver kalla in mer personal. Samtidigt är solidarite-

ten mellan de anställda viktig för att skapa ett kollektiv som kan göra mot-

stånd mot arbetsgivarna. Informanterna beskriver dock även mer individu-

ella former för motstånd som bedrivs för att klara av sitt arbete.

Individuella strategier

Det fackliga arbetet kan ses som en form av kollektivt motstånd. Samtidigt är

det inte så att det finns facklig aktivitet, eller fackliga medlemmar, på alla

arbetsplatser. Facket är därför inte alltid närvarande vid de mer vardagliga

orättvisorna som de anställda möter. I intervjuerna kan ironi, förlöjligande

och skratt ses som former av motstånd mot både arbetsgivarnas och kunder-

nas krav och kontroll. Motståndet riktar sig ofta mot de rådande normerna

om hur arbetet skall utföras och hur de anställda skall bete sig. Dessa mer var-

dagliga strategier för att bemöta vad man upplever som orättvisor framkom-

mer i flera av informanternas berättelser. Jag uppfattar motståndet som både

kollektivt och individuellt. Kollektivt för att det ofta bygger på ett grundanta-

gande om en konflikt mellan de anställda och arbetsgivarna, individuellt då

informanterna utför motståndet själva. Mariano som hade en informell

anställning under perioder, beskriver en episod som fångar hur människor

gör motstånd samtidigt som de inte själva kan sätta ramarna för motståndet:

När vi snackade då, då sa de ”du får tio tusen och sen får du bo i vinden på en

madrass och så” och det var det och, och då tänkte jag, det är väl ändå bra,

första gången. Och så slutade månaden och jag hade jobbat  timmar, jag

trodde det var åtta timmar per dag, för det var liksom en utmaning, jag skall

klara det och sen när de skulle ge mig pengarna, de skulle ge mig fifty, fifty,

hälften svart, hälften vit och så tog dom åtta tusen kronor för maten och till

slut så hade jag bara sex tusen kronor kvar. Så jag åkte därifrån, skakade hand

och allt de där.

P: Vad gjorde du, tog du kontakt med facket då?

Nää, jag var inte medlem då. Jag blev medlem sen, jag jobbade ideellt sen, jag

fick ungefär - kronor.
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P: Men vad gjorde du på det stället där du inte fick dina tio tusen?

Inget, jag åkte därifrån jävligt sur. Och så ringde de nästa år, och sa att de

skulle betala tio tusen igen, och jag sa att de var galna, för förra året var jag

lärling men nu kunde jag ju hela köket. Och jag började diskutera med dem,

och sa ”pa, pa, paa” så till slut sa dom tjugotvå tusen, och jag sa ”ja visst”, men

sen så tog jag min ryggsäck och drog och lämnande dem utan kock.

P: Varför?

För de ville lura mig, så jag lurade dem.

I Marianos fall kan vi se hur ”leken”, eller viljan att klara av arbetet, innebär

att Mariano jobbar mycket mer än vad han får betalt för, han gör detta då

han upplever det som en utmaning att klara av arbetet. I det här fallet är de

formella reglerna satta ur spel och förhandlingar sker individuellt. I ett läge

där han upplever att han återigen kommer att bli lurad väljer Mariano att

själv lura cheferna inom ramen för vad informanten upplever är en form av

vardaglig rättvisa, att straffa arbetsgivarna genom att skapa turbulens, att

lämna honom utan arbetskraft. En liknande episod men i relation till kun-

derna, beskriver Gonzalo:

Det finns dom som tror att dom är mer. Men man kan ju alltid ta ner dom om

man är lite trevligare mot dom än vad man är mot dom andra. Extra trevlig mot

dom som är lite dumma, så att dom känner sig ännu dummare.

Att vara extra trevlig mot kunder som är otrevliga kan ses som ett sätt att syn-

liggöra den sociala ordningen då Gonzalo svarar genom förlöjligande (om

kunden uppfattar det). Motståndet är i detta fall, i likhet med hos Mariano, ett

svar på exploatering eller kränkande behandling. Motståndet upprätthåller

relationen samtidigt som det upprättar en barriär mot kundens och arbetsgi-

varnas behandling. Att ställa egna krav anser flera av informanterna är viktigt.

”Man får inte vara mesig” säger Susana. Hon menar att om man inte står på sig

från början, speciellt som tjej, så trampar de på dig. Hon fick till exempel stå på

sig när det visade sig att hon fick mindre betalt än hennes medarbetare:

Jag sa bara, ”jag jobbar lika bra som dom andra. Och därför så tycker jag att

jag förtjänar den lönen”. ”Gör du verkligen det?” ”Ja.” Man måste vara
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bestämd. Inte säga, ”j-j-ja kanske”, inte dra sig tillbaka. De gäller att säga ”JA.

Jag jobbade till och med bättre än andra, jag är snabb, tål stress och jag lär mig

snabbt.” Så, nästa gång jag skulle få lön, så sa jag ”nu gångrar du med sextio”.

Speciellt de kvinnor som jag intervjuade återkommer till att de krävs att man

måste ha självförtroende för att överleva inom branschen och att de själva

inte är så ”kvinnliga” som andra kvinnor. Att säga emot kodas som en man-

lig egenskap som de själva är bärare av. Att tvingas förhandla med sin chef,

och beskriva sina färdigheter är ett sätt för cheferna att öka sin makt. Klara,

som vid tiden för intervjun skulle möta en av sina chefer under veckan, tror

att chefen kommer att ”dö” när han får höra vad hon kräver i lön:

Om det kommer fram något i morgon, ”kan du ta på dig det också”, så

kommer jag att säga nej, jag tänker inte säga vad jag tänker säga.

P: Då får du lycka till med det du ska säga.

Jag ska säga, ”jag kan göra det, det och det men då ska jag ha så mycket mer i

månadslön”, han kommer att dö.

P: Dom är inte vana vid det eller, att folk kräver? Men det är ju rimligt om man

gör fler arbetsuppgifter så…

Han kommer att vilja bli av med mig, så att det inte ska bli klödd. Jag kommer

också att tala om för han, vad jag kan spara in dom pengarna.

P: Men du har ett fast jobb här, så även om de stänger ner kafeterian så får du

stanna?

Ja, för min del är det inga större problem egentligen för jag har ju ett jobb i

alla fall. Det finns andra som jobbar här som hon som är sjukskriven på halv,

och det finns en annan som är sjukskriven. Dom är ju sjukskrivna allihopa,

både här och på den andra hallen.

Informanten menar att det är viktigt att man säger ifrån, att man inte tar på

sig mer uppgifter då det innebär att man kommer att få utföra dem utan lön

även i framtiden. Till skillnad från de mer kollektiva formerna av motstånd,

där tonvikten ligger i samarbetet för att möta arbetsgivarna krav och att

kunna hjälpas åt vid för tungt arbete, är detta en mer individuell mot-

ståndsstrategi. Att i den mån det är möjligt säga nej och dra en gräns. Det är

en möjlighet som är begränsad till människor som har fasta anställningar
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och som inte riskerar att inte kallas in igen. Nor, som tidigare hade haft en

informell anställning berättar om vikten av att alltid kolla hur många tim-

mar man arbetar:

P: Vad var det för typ av anställning?

Det var svart. Allt var månadsvis. Han var jättelurig med timmarna. Han skrev

ner timmarna, men så räknade han alltid ihop det så att det blev mindre.

Alltid. Men då lärde jag mig snabbt att jag skrev ner varenda timme jag hade

jobbat. Och jag tog ingen lunch för jag var själv, så man tog när det inte fanns

någon, förutom fredag och lördag när man var två. Så skrev jag upp hur

många timmar jag hade jobbat, och plussade ihop det själv. Och alltid när jag

sa, ”nää, du har skrivit för lite, jag har fått det till detta”, så fick man det.

P: Hur gick det till innan?

Första gången jag fick lön så märkte jag att jag hade fått för lite. Då hade jag

skrivit upp, men inte seriöst, mina timmar. Så märkte jag att han hade skrivit

för lite, och så sa jag det, så skrev han till lite andra gången för dom timmarna

han inte hade räknat med. Men om inte jag hade vågat säga ifrån så hade jag

inte fått dom pengarna. Och sen i början fick jag  kronor i timmen och det

tyckte jag var för lite för jag jobbade lika bra som dom andra, så sa jag till

honom, så höjde han, men sen så märkte jag att när han tog in dom nya, som

inte bad om högre fick dom aldrig högre. Det var jag som sa, ”jag får , vad

får du? Kom igen, du får ta upp det.” Men man fick inte egentligen diskutera

vad vi fick i lön.

Hon berättar att hon upplever att man är tvungen att vara hård redan från

början för att arbetsgivarna får mer respekt för henne då, annars riskerar

man att bli lurad av arbetsgivarna igen. Att de anställda inte skall berätta om

sina löner talar flera av informanterna om, men Nor väljer att berätta för de

mindre erfarna medarbetarna vad hon tjänar, så att de skall kunna få upp

sina löner. Detta är en form av individuellt motstånd som skapar ett kollek-

tiv ”vi”. Låt mig ge ett annat exempel. Leila berättar:

I början så tyckte jag att man blir behandlad med mycket skepticism av dom

andra, i och med att man inte vet var dom står med chefen, och hur mycket av

det som de säger till en som kan komma ut. När man börjar som ny. När man
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har jobbat ett tag då börjar man prata om förhållanden och så.

P: Kommer det fram, pratar man om sådant om vad man har i lön?

Ja, det är klart man gör. Alla vet, alla snackar, ”vad får du?”

Chefernas vilja att de skall vara mer lojala med företaget än med de andra

anställda upplevdes i detta fall som orimligt. Det finns flera exempel i inter-

vjuerna på chefer som ber de anställda att inte berätta vad de tjänar, men i

åtminstone ett fall kom man att göra det i alla fall. Idén om företaget som en

familj är något som mina informanter mest skrattar åt, eller ironiserar över.

Carlos som jobbar på ett multinationellt hotell berättar att alla anställda

tvingas titta på en film. Filmen handlar om hur man som anställd på företa-

get skall agera för att passa in i den profil som företaget vill att man skall ha.

P: Vad sa man i filmen?

Kommer inte riktigt ihåg, men det är säkert de vanliga grejerna. Du ska vara

trevlig, och alltid kunna ge kunderna det de vill ha även om det verkar

omöjligt, för inget är omöjligt. Men det var ingen som brydde sig om det, alla

bara skrattar. Vem fan vill vara en [och namnet på företaget]?

Det är former av motstånd som sker såväl individuellt som kollektivt. De

anställda inom branschen beskrivs ofta som mycket exploaterade och utsat-

ta, men i mitt material finns också former för motmakt som på olika sätt

utmanar dessa omständigheter, och idén om att saker måste vara på ett visst

sätt. En annan strategi som kan ses som både en individuell och kollektiv

form av motstånd är ironi. Flera av informanterna ironiserade till exempel

över behovet av flexibilitet. Patricia säger:

P: Hur, bestämmer du själv, eller har du något inflytande över det schema som görs?

Ja, ibland. Men ibland så händer det att man måste göra någonting och då kan

man byta med någon och det är inga problem. Man är flexibel, det ska man

vara, det ska man vara.

Behovet av att man skall vara flexibel beskrivs här med en viss ironisk röst,

”det måste man vara” sägs nästan med en sjungande röst, som i en reklam.

Diskursen om behovet av flexibilitet ifrågasattes ofta med ironi; men ironin
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kan också ses som en form av anpassning, som en defensiv överlevnads-

strategi, samtidigt som den belyser att arbetsgivarnas världsbild ifrågasätts

av de anställda.

Att synliggöra den sociala relationen

Informanterna gör motstånd och ifrågasätter kundernas krav och föreställ-

ningar om dem, inte minst tolkar de händelser på arbetsplatsen inom ramen

för dessa maktrelationer. Robin Leidner () menar att servicearbetet har

som sin centrala uppgift att upprätthålla den ”normala ordningen”. Kunder-

nas och arbetsgivarnas föreställningar (och fantasier) om serveringspersona-

len kan sägas spegla servicearbetets roll i att upprätthålla de sociala struktu-

rernas differentierade funktion. Kraven på social differentiering blir inte

minst synliga i fallen där informanterna överskrider den ”naturliga ordning-

en” som kunderna förväntar sig. Tatjana, som vi träffade tidigare och som

arbetar på en restaurang/bar, beskriver hur hon upplever att vissa kunder ser

på henne:

Det är som att affärsmän och sådant ser servitriser som lägre stående varelser.

Som att det är OK att säga dumma grejer. Men där tycker jag verkligen att man

ska säga ifrån och sätta ner foten, och visa vem det är som bestämmer och att

det verkligen inte är OK. Det är obehagligt när folk är så. Jag har haft kunder

som har haft dålig inställning och dålig stil och kommenterat, du vet. ”Vad gör

en sådan flicka som du här? Inte ska du slösa din tid och ditt utseende på att

servera gamla gubbar, kan du inte göra nåt bättre av ditt liv?” Du vet så. Då

ljuger man ihop en historia för att sätta dom på plats. ”Du, ursäkta mig, men

jag äger denna restaurang, den är min”. ”Ohhh säger dom då”. Då är det en helt

annan attityd.

Tatjanas svar på kundernas ifrågasättande av varför hon med sin ålder och

utseende arbetar där hon gör, är att vända på den sociala ordningen, genom

att säga att det är hon som äger restaurangen och därmed göra sig själv till den

klassmässigt överlägsna eller åtminstone jämlika. Genom denna omvändning

av den sociala ordningen upphör kundernas nedvärdering samtidigt som den

synliggör den klassmässiga underordningen som serviceanställda tvingas för-

hålla sig till (Petersson ). Susana beskriver en liknade episod:
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En kvinna kom in en dag och var jättekaxig, hon sa ”jag vill ha ett sådant

bröd”. Så jag sa: ”Menar du det Italienska lantbrödet?” För det är jättemånga

bröd, man kan inte bara peka. Så jag uttalade namnet tydligt. ”Menar du det

Italienska lantbrödet?” ”Jasså”, sa hon, ”det kanske är så det heter, jag är inte så

bra på det här området” [med snobbig röst, min anm.]. ”Det står en skylt där”,

sa jag då. ”Ja, jag har inte mina glasögon på mig”. Jag sa: ”jag tänkte bara vara

snäll och säga till dig vad det är du äter.” Jag hade varit trevlig men sagt emot,

istället för att säga, ”ja, ja det är inte ditt område lilla överklasskärring”.

Informanten tolkar här kundens ovilja att bli informerad som en följd av

hennes klassposition (en ”överklasskärring”), och menar att kunden blir sur

just för att hon (informanten) överskrider barriären genom att informera

kunden om något hon inte har kunskaper om. Tatjanas och Susanas berät-

telser fångar på ett träffande sätt kraven på underordning som kunderna

ställer i mötet med personalen. Informanterna ifrågasätter det som uppfattas

som det ”naturliga” i kundmötet och synliggör därmed de krav som ryms i

mötet mellan kunderna och servicepersonalen. Flera av informanterna

beskriver i likhet med Leila, som upplevde att kunderna exotiserar henne, att

kunderna behandlar dem annorlunda än de anställda som de uppfattar som

svenskar, till exempel genom att ifrågasätta deras kunskap och deras möjlig-

heter att ta ansvar. Leila berättar om en episod från när hon arbetade på ett

kafé och en kund anklagade henne för att ha gjort fel trots att det inte varit

hon som kunden haft att göra med tidigare:

En annan gång hände det en annan sak. Tårtorna kan beställas fram till åtta,

det är det tidigaste vi kan leverera dom. Så en dag kom det in en tant och

började skrika. ”Jag har banne mig beställt tårta, då ska den vara här”. Jag sa:

”Min kollega har skickat beställningen och faxat, och till och med ringt två

dagar innan, vi kan inte göra någonting mer, det är chaufförens ansvar att vara

här i tid. Hur mycket du än står och skriker på mig så hjälper det inte,” säger

jag till henne. Men så fortsätter hon skrika. ”Men det är så jävla dålig stil, då

ska ni säga att den ska vara försenad”. Jag svarade att ”om det hade varit jag så

hade jag sagt, ja dom brukar vara sena, när ni beställer så sent. Men det var

inte ens jag”. ”Jo, det tror jag att det var” sa hon. Jag sa: ”här står det signerat

vem du har blivit betjänad av och det var en blond tjej, fy fan för att du tror att
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det är jag, fan vad du ljuger”. Och så går hon surt och ställer sig vid bilen,

värsta stora jeepen, med sin väninna. Herregud.

Huruvida kunden gjorde kopplingen mellan informantens hårfärg och att

det var hon som gjort fel är svårt att uttala sig om. Samtidigt belyser episo-

den att informanten tidigare upplevt att hon ifrågasätts på grund av sin bak-

grund, i och med att hon tolkar anklagelsen som att kunden tror att det är

hon som gjort fel just för att hon inte är blond. Leilas reflektioner om mötet

med kunden och kundens antagande om att det är hon som gjort fel, speglar

säkert delvis hur svenskhet och vithet görs i arbetslivet utifrån ett tänkt sam-

band mellan vithet, yrkeskompetens och ansvartagande. Informanternas

berättelser om kundernas agerande synliggör på olika sätt de sociala relatio-

ner som kunderna förväntar sig att de anställda skall spela upp. Det är socia-

la relationer som är rasifierade, bekönade och klassmärkta.

Intersektionalitet i termer av klass, etnicitet och kön blir synliga inom ser-

viceyrken, där de anställda tvingas förhålla sig till maktrelationer och före-

ställningar om hur dessa maktrelationer skall uttryckas. Men detta behöver

inte betyda att de anställda inte ser dessa sociala relationer och ifrågasätter

dem. Susana berättar om en annan episod:

Jag märkte idag av en gubbe som kom in, att han ville bli betjänad av en

svensk. Han kom in, han har kommit in innan. Och vi har självservering, om

man vill ta baguetter och så, så stod han precis vid luckan, och det går att

öppna luckan från mitt håll också, men det är meningen att de ska ta det dom

vill ha och sen ställa sig i kö, så ville han ha två rostbiff, så sa jag ”du kan ta det

själv”. Så sa han ”jag tycker faktiskt det är jättefult att du står bakom kassan

och så ska jag ta det själv” [med gnällig uppläxande röst, min anm.]. Så sa jag

”men det är faktiskt självbetjäning i den här butiken”. Det hade jag aldrig sagt

innan, då hade jag snällt gett det till honom. Sen så sa han att han också

brukar komma in med växelpengar här. ”Det brukar ni vara så glada för.” Så

hämtade han en ask med växelpengar till mig, i rullar som jag räknande. Så

började jag räkna och så la han sig i hela tiden i, ”Det ska vara   där, och

titta nu så det stämmer”, och så tittade jag och så, och sa ”dom här

femtioöringar, det är  kronor i” men jag trodde det var femtio för det står på

rullen, så räknade jag en hundring fel. Då började han, ”du får nog hämta en
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annan, du får nog hämta en annan, du klarar inte av det”. ”Ja visst fan klarar

jag av det”, sa jag. Sen frågade min kompis ”varför sade du fan”, den jävla

gubben, så jag var skitsur mot honom, och ”ja, i framtiden vill vi nog inte ha

din växel.” Så han blev helt chockad.

Kunden ifrågasätter här på flera sätt den anställdes kompetens, och infor-

manten tolkar det som att det görs för att hon inte är svensk då hon utgår

från att kunden hellre skulle vilja ha en annan som betjänade honom. Att

vägra betjäna i ett arbete där detta tas som en självklarhet menar informan-

ten provocerar kunden, till den grad att han ifrågasätter hennes förmåga att

utföra sitt arbete och räkna. Susana har gått från en ickeformell anställning

till en formell anställning som är tillsvidare. Hon upplever att detta, plus att

hon var trött att bli trampad på, gör att hon har en annan inställning till

kunderna. Mitt empiriska material reser en fråga om vilka handlingsutrym-

men som finns för att synliggöra och överskrida dessa krav på underordning.

I vilken grad påverkas möjligheterna att överskrida eller synliggöra dessa

krav av till exempel anställningsformerna, storleken på företagen, relationen

till arbetsgivarna och andra anställda, och vilka kunderna är?

Relationerna till kunderna skiljer sig i mitt material åt beroende på var

man arbetar, men också beroende på hur man ser på sitt arbete. En tydlig

skillnad som framträder i mitt material är mellan de som arbetar på ställen

som är mindre, med mycket stammisar, och de som arbetar på till exempel

lunchrestauranger, med mycket folk, eller på ställen där det finns många

kunder. I de senare fallen finns inte de omsorgsdiskurser som återfinns i de

första. Informanterna, som citatet ovan visar, uttrycker på olika sätt de för-

väntningar och den syn som kunderna har på dem. Claudia beskriver dubbel-

heten i relation till kunderna:

Ibland så är det som att vissa kunder tror att vi är dumma i huvudet. Andra

uppskattar väldigt mycket vad vi gör, det räcker med att vi tömmer ett askfat så

säger dom tack. Och personligen, för mig räcker det att jag ser att personen,

kunden har uppskattat att askfatet blev tomt, att vi städar vid hennes bord. Men

andra kunder tycker att vi är helt blåsta, men det är inte alla som är likadana.

P: Men säger dom det då, eller liksom är de […]

Nä, ibland är det så, som idag då var det en av mina arbetskamrater som gick
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ut med brickor, och då tog brickorna slut, och då var det någon, ”kan ni inte ta

brickor så det räcker så att ni kan sälja i hela lokalen” riktigt så, om det är

något som går fel på datorn, då är det vårt fel, alltså det finns många, men det

finns många som är förståndiga och så finns det dom som inte har något

förstånd alls, men de finns ju överallt inte bara här.

Kundernas antagande om att de anställda inte kan utföra sitt arbete som i det

förra citatet, där kunden ifrågasatte Susanas räknekunskaper, återkommer

också i andra berättelser där man menar att kunderna anser att personalen är

korkad och försöker upplysa dem på olika sätt. Servicearbetet är inte endast

ett görande av kön utan också ett köpande som skall garantera ett klass- och

könsmässigt överläge. Att människor sätter sig över en är något som Klara

beskriver även sker utanför arbetet:

Min son, han har varit mobbad i skolan och det har varit en massa grejer som

jag inte vetat om då under flera år. Det var därför han var så konstig liksom,

han bara, ja det har varit mycket sådant, bråk i skolan, och chefer, nej rektorer,

och sånt. Och man sitter där och man är så jäkla […] de gör mycket, man

sitter på något möte och så sitter kurator, rektor, lärare, vaktmästare. Så här

[hon visslar som om alla sitter runt och tittar ner på henne, min anm.] och så

sitter man så. Och så sitter dom. Du vet så här [och tittar nedlåtande på henne,

min anm.] Så jag blev förbannad en dag, så jag ställde mig upp så [hon ställer

sig upp, min anm.] ”Nu är det min tur å snacka. Jag har suttit här i så och så

många möten och inte fått en syl i vädret nu är det min tur”. ”Men Klara, så är

det väl inte” [socionomrösten, min anm.]. ”Jo det är det, och får jag inte

snacka så ringer jag upp en väninna och så kommer hon hit inom tio minuter

så får hon höra hur det går till här.” Så då blev jag tuff. Och det hjälpte för sen

fick jag som jag ville efter det.

Citatet liknar de beskrivningar som kvinnliga informanter ger av kunder

med högre status. Informanterna uppfattar att de betraktas som dumma och

som icke kapabla att bestämma. Den nedlåtanderösten som Klara använder

sig av för att beskriva hur de olika grupperna behandlar henne belyser att det

inte endast är i arbetet som de anställda behandlas som klassmässigt under-

lägsna utan även utanför arbetsplatsen, där fler grupper bestämmer över
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hennes liv och inte ger henne möjlighet att själv tala. Låt mig avsluta med en

insändare som också visar hur den överlägsna attityden som vissa kunder

har, väcker motstånd som uttrycks genom ironi och förlöjligande:

Hämnden på finsmakarna.

Ibland vill man ge igen! På stamgäster som varje dag är lika gnälliga och

påpekar samma saker om och om igen. Men man tiger och ler. Sedan går man

ut till glaskrossen och slänger en back med tomglas en efter en. Ett par gånger

har jag gjort en del mer eller mindre fula saker. Inte SÅ väldigt allvarliga men

ändå. En gäst beställer en Ramlösa. Bekväm som man är går jag till närmsta

matsalen och tar en Åbro mineralvatten naturell. Gästen påpekar med

överlägsen nasal stämma:

– Hörro duu, jag bad faktiskt om Ramlööösa…

– Javisst, självklart svara jag, och känner hur jag skäms lite. Jag visste ju att

det fanns Ramlösa inne i stora lagerkylen som det är för långt att gå till när det

är lunchrusning.

Jag tänker till mitt försvar att ”en Ramlösa” är ju en modern term för

mineralvatten i allmänhet.

Väl ute i köket börjar hornen växa i pannan. Jag tar en tom ramlösaflaska

och häller varsamt över innehållet från Åbroflaskan. Det är lite klurigt att hälla

kolsyrat vatten från en flaska till en annan utan att spilla för mycket.

Men vad gör man inte för konsten.

Sedan går jag alltså ut med den falskskyltade drycken till gästen och han

säger:

– Tack ska du haaa…

Vid kaffet påpekar han än en gång det hela samtidigt säger han att det är

väldigt stor skillnad på mineralvatten och Ramlösa, för Ramlösa har en

mildare kolsyrehalt.

Åbros mineralvatten har lika mycket kolsyra som vanlig läsk fortsätter han.

Det har jag faktiskt läst i en artikel.

– Jo, det är sant, det har faktiskt märkt själv, säger jag och skulle vilja le

hånfullt som om jag hällt gift i hans glas.

[…] Nu känns det bättre som om jag har biktat mig, och det känns mycket

bättre. (HR /)
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Mellan och utanför samtycket

Jag har valt att intervjua informanter som är fackligt aktiva då jag anser att

fackföreningsrörelsen både är en intressant aktör att studera i arbetslivet,

och en viktig politisk aktör för att förändra de rådande ojämlikheterna. I

relationen till facket framträder det i materialet en rad spänningar. Jag

fann lite av principiellt motstånd mot facket. Facket beskrivs dock ha två

olika ansikten. Ett där anställa själva agerar i fackets namn och ett där top-

pen agerar. Det fack som de själva beskriver sig som en del av är ett aktivt

fack som tar strid, ett fack som lever med de erfarenheter människor har

av arbetslivet. Det andra facket är det facket som man upplever sviker i till

exempel lönefrågor och i förhandlingar, det är ett fack som står för nära

arbetsgivarna, som är för mesigt och för toppstyrt. Det finns därför två

olika ansikten av facket och av fackligt arbete. Spänningen kan också ses i

relation till såväl de unga kvinnorna från majoritetsbefolkning som rasifi-

erade personer (både kvinnor och män) som jag intervjuat. Dessa infor-

manter beskriver att deras erfarenheter av arbetslivet inte tillåts få plats på

den fackliga agendan, samtidigt som de betonar att just deras fack, HRF,

är bättre än andra. Facket är sällan närvarande i det dagliga arbetet. Här

ser vi istället hur olika former av kollektiva och individuella motstånds-

strategier utvecklas. Jag har genom begreppet solidaritetsfällan velat fånga

hur människors motstånd och solidaritet paradoxalt nog kan förstärka

den rådande ordningen, samtidigt som solidariteten och kamratskapen är

central för att kunna forma ett kollektiv som aktivt kan motsätta sig

samma ojämlikheter.

Mitt material visar på en del olika spänningar som formas i relation till

motstånd i arbetslivet. Det finns både individuella som kollektiva former

för motstånd. I analyser av servicearbetet har ofta de individuella formerna

för motstånd betonats, men mitt material visar på en rad olika former för

kollektivt motstånd. Ur materialet växer det fram en tydlig bild av hur

informanterna beskriver relationen mellan dem själva och arbetsgivarna

som en relation mellan ”vi” och ”dom”. Tydligast blir detta i beskrivningar

av vem som bestämmer på arbetsplatserna och hur mycket inflytande de

upplever de har vad gäller organisation, arbetstider och omorganiseringar.

Det finns både ett samförstånd och ett konfliktperspektiv i dessa erfaren-

heter. Samförstånd i meningen att det finns en betoning på att till exempel
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cheferna skulle tjäna på att lyssna mer på de anställda då båda har intresse

av att det skall gå bra för företaget. Konfliktperspektivet är framförallt

kopplat till situationer där man upplevde en maktlöshet i relation till sin

arbetssituation.

 



Hur skall man kunna somna till en sång om exploatering och lönearbetets

hälsoeffekter? Hur skall man kunna somna till en sång om rasismens oräkne-

liga ansikten? I vaggvisan Duerme, duerme negrito sjunger man för barnet att

det skall somna för att mamman är ute och jobbar så att hon kan ta hem

mat, frukt och kött till honom. Somnar inte barnet kommer den vita djävu-

len, och äter hans fot. Mamman jobbar utan betalning, hon hostar, men hon

måste fortsätta arbeta för att kunna ta hem saker till sin negrito.

När mina syskon och jag var små brukade vi hitta på andra saker som

mamma kunde ta med sig hem efter arbetet, kanske en Star Wars-gubbe eller

Kapitel 12
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Duerme, duerme negrito,

que tu mama está en el campo, negrito.

Te va a traer codornices para ti,

te va a traer rica fruta para ti,

te va a traer carne de cerdo para ti,

te va a traer muchas cosas para ti.

Y si negro no se duerme,

viene diablo blanco

y ¡zas! le come la patita,

¡chacapumba, chacapún…!

Duerme, duerme negrito,

que tu mama está en el campo, negrito…

Trabajando,

trabajando duramente, trabajando sí,

trabajando y no le pagan, trabajando sí,

trabajando y va tosiendo, trabajando sí,

trabajando y va de luto, trabajando sí,

pa’l negrito chiquitito, trabajando sí,

pa’l negrito chiquitito, trabajando sí,

no le pagan sí, va tosiendo sí

va de luto sí, duramente sí.

Victor Jara

 



godis. Jag antar att det är många barn med rötter i den latinamerikanska

diasporan som tryggt har somnat till en vaggvisa som handlar om arbete,

exploatering och rasism. Kanske är det för att sången berättar vad en

mamma gör för sitt barn, kanske är det för att sången kopplar arbete till

kvinnors styrka. För även om mamman i vaggvisan arbetar under extremt

orättvisa förhållanden, har hon genom sitt (betalda) arbete en viss makt över

sitt och sin sons liv och framtid (om den vita djävulen inte kommer). Vagg-

visan har följt mig under forskningsprocessen, eller rättare sagt har arbetets

mångfacetterade ansikten följt mig. Jag har med denna studie velat placera

relationen mellan arbete och ojämlikhet i centrum av genusvetenskapen, och

argumenterar att dessa ojämlikheter teoretiskt och politiskt kan utforskas

och utmanas utifrån ett intersektionellt arbetsprocessperspektiv. Syftet med

studien har varit att utforska hur servicearbete inom hotell- och restaurang-

branschen görs och vad som formar görandet. Jag har i sällskap med, eller

tack vare, mina tjugofyra informanter rest genom tid och plats, tunga lyft,

dryga och trevliga kunder, intensivt arbete och genom föreställningar, för-

väntningar och fantasier om hur olika arbetskroppar skall arbeta och servera.

Avhandlingen visar hur ojämlikhet formas genom själva arbetsprocessen,

och hur kön, ”ras”/etnicitet och sexualitet är något som görs i själva arbetspro-

cessen, en arbetsprocess som formas av arbetsgivares, kunders och anställdas

föreställningar, fantasier och maktrelationer. Samtidigt fångar studien att löne-

arbetet också är en källa till gemenskap, motstånd och identitetsskapande.

Jag har genom avhandlingen velat göra tre interventioner. Den första rör

fältet. Metaforer om arbetslivet dominerades länge av föreställningen om ett

industrisamhälle och den manliga industriarbetaren. De senaste decenni-

erna har frågan om ett framväxande tjänste- eller kunskapssamhälle stått på

dagordningen. Men inte ens då, och speciellt inte i ett svenskt sammanhang,

har ett fält som hotell och restaurang rönt något större intresse – det som av

många ses som en viktig del att det nya framväxande samhället.

Den andra interventionen rör frågan om arbetslivet och hur det kan stu-

deras. Trots mycket kritik, en del relevant, av arbetsprocessperspektivet som

växer fram efter Bravermans klassiska text, har jag velat närma mig mitt

empiriska fält med hjälp av arbetsprocessperspektivet. Jag är fascinerad av

och fokuserad på hur arbetet görs – inte vad som produceras – och de makt-

relationer som finns, återskapas och förändras genom arbetets görande.
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Den tredje interventionen är en kritik av en feminism som letar efter ett

rent kön – ett genusbegrepp där maktrelationer konstituerade genom klass

eller rasifiering lyser med sin frånvaro. Mot detta har jag försökt inspireras

av ett intersektionellt perspektiv, där kön och sexualitet vävs samman med

klass och rasifiering, inte som additiva variabler utan som ömsesidigt påver-

kande relationer.

Arbetsprocess och intersektionalitet:
en ny förälskelse?

Avhandlingens teoretiska ram utvecklas i en dialog mellan ett feministiskt

arbetsprocessperspektiv och intersektionella analyser av arbete. Styrkan med

ett arbetsprocessperspektiv grundar sig i att det utforskar hur ojämlikhet ska-

pas i processen. Vidare fångar det hur organiseringen av arbetet formar och

skapar varierande former av ojämlikhet. I en dialog med feministiska och kri-

tiska marxistiska arbetsprocessteoretiker har jag försökt att utforma ett

arbetsprocessperspektiv som inte är (klass-)reduktionistiskt utan intersektio-

nellt och som inte är strukturdeterministiskt utan konceptualiserar männis-

kor som handlande aktörer. Föreningen av ett arbetsprocessperspektiv med

ett intersektionellt verktyg har givit mig möjlighet att se variationen och

mångfalden i de maktrelationer som formar arbetsprocessen.

Ett intersektionellt perspektiv har varit nödvändigt för att kunna anta

utmaningen att utforska nya sätt att se ekonomi och arbete på. Med utgångs-

punkt i Joan Ackers diskussion ser jag klass som rasifierat och bekönat. Det

finns inte ett ”rent” kön som kan placeras i arbetslivsanalyser. Jag har analy-

serat hur kön (och sexualitet) konstitueras i och konstitueras genom andra

sociala relationer med tonvikt på klass och ”ras”/etnicitet.

Ett intersektionellt perspektiv innebär också enligt min mening en förstå-

else av konsekvenserna av ekonomins ömsesidiga (och hierarkiska) bero-

ende av den globala kapitalismen. Valet av bransch menar jag öppnar upp för

frågan om vilken roll migrationen har spelat i organiseringen av det svenska

arbetslivet, då branschens existens till viss del upprätthålls genom migration.

Frågan är inte minst aktuellt mot bakgrund av att turismen idag är en expan-

derade ekonomisk sektor, och frågan är vilka koloniala föreställningar, fanta-

sier och krav som ställs på arbetskraften.
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Servicearbetets många ansikten

Genom fokus på själva arbetsprocessen och inte på vad som produceras visar

jag i avhandlingen på de många ansikten som servicearbetet är bärare av.

Utifrån mina samtal med informanterna skapas en bild av servicearbete som

på en rad punkter luckrar upp dikotomier som finns i beskrivningar av

arbetslivet. Informanterna skildrar sitt arbete som ett industriellt arbete, ett

skådespeleri på en teater, ett omsorgsarbete och ett fysiskt arbete. De olika

delarna av arbetet kan utföras på en och samma gång vilket skapar den kom-

plexa väv som servicearbetets arbetsprocess utgör. Informanterna beskriver

till exempel delar av sitt arbete som ett omsorgsarbete. Dessa beskrivningar

menar jag ifrågasätter hegemoniska diskurser som lokaliserar omsorgsarbete

i den offentliga sektorn (omsorg för barn, äldre och sjuka) och känsloarbete

i den privata servicesektorn. Utifrån mitt material vill jag ifrågasätta uppdel-

ningen mellan omsorgs- och känsloarbete då jag uppfattar det som en diko-

tomi som tenderar att skapa bilden av den ”naturliga” kvinnan och den ”spe-

lande” kvinnan (madonnan och horan), bilder som reproducerar och legiti-

merar könsojämlikheter på arbetsmarknaden. Intressant är att materialet

pekar på att kravet på känslomässigt arbete i hemmet inte skall underskattas

och kan förklara varför lönearbete och betalt känsloarbete kan (åtminstone i

vissa sammanhang) beskrivas som frigörande.

Framförallt belyser mitt material de ofta motsägelsefulla relationer männis-

kor har till sitt arbete. I informanternas berättelser finns en stolthet för det

arbete man utför och det man kan ge människor. Där finns också styrka och

gemenskap som skapas i samtalen med arbetskamrater. Samtidigt är det ett

arbete som formas under extremt hårda och stressiga förhållanden. Informan-

terna kritiserar dagens arbetslivsförhållanden och betonar känslan av maktlös-

het i relation till hur mycket man kan forma sin arbetsprocess. Med andra ord:

de flesta av mina informanter verka uppskatta sitt arbete och sätta värde på det

som arbetet erbjuder, samtidigt som de flesta är missnöjda med arbetsvillkoren

och det begränsade inflytande de har över sin arbetsprocess.

Bekönade och rasifierade arbetskroppar

Mitt material visar, i likhet med genusforskningen om servicearbete, att

görandet av kön och sexualitet är centralt i görandet av servicearbete. Att

göra kön är att göra ett arbete. Samtidigt åskådliggör materialet hur den
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heterosexuella exotiseringen av rasifierade kroppar är grundläggande för de

krav och förväntningar som finns på arbetskraften. Den heterosexuella exo-

tiseringen innebär i dessa fall att arbetskraften förväntas både arbeta mer

och annorlunda än den arbetskraft som uppfattas som ”svensk”. Rasifiering-

en av arbetskraften innebär förväntningar på att skapade grupper av anställ-

da skall utföra olika arbetsuppgifter, och göra service på olika sätt. Behovet

av ett intersektionellt perspektiv i analyser av arbetslivet menar jag blir tyd-

ligt i mitt material då det visar hur arbetsprocesserna varierar, och i sig ska-

par ojämlika arbetsvillkor. I diskussioner om kropp och service visade sig

föreställningar om ålder och kropp vara viktiga för idén om vilka kvinnliga

kroppar som kan servera. Åldern var inte en social relation som jag från bör-

jan valde att analysera. Den visade sig dock var viktig både metodologiskt

och i formandet av arbetsprocessen. Det skulle vara intressant att studera vil-

ken roll åldern spelar i konstruktionen av specifika bekönade och rasifierade

arbetskroppar, och hur det påverkar arbetsprocessens utformning och kun-

dernas föreställningar om vad service är.

Med hjälp av begreppet rasifiering har jag belyst hur den etniska segrege-

ringen i arbetslivet inverkar på arbetsprocessen och inte endast på positio-

nen på arbetsmarknaden. Det behövs mer forskning om hur arbetsprocesser

rasifieras, och därmed skapar ojämlikhet, inte minst mot bakgrund av att

(ospecificerat) lönearbete ofta definieras som lösningen på de ojämlikheter

med etniska markörer som finns i Sverige.

Ojämlikhet skapas till exempel genom att begreppen ”vit” och ”svart”

arbetskraft påverkar vem som får vilka arbeten. De anställda ges olika posi-

tioner i arbetsorganisationen och förväntas signalera olika saker. Informan-

terna menar att till exempel ”vita” signalerar regelefterlevnad och formella

anställningar. Detta innebär att människor som definieras som ”vita” ges

dessa anställningar. Begrepp som ”vit” och ”svart” arbetskraft samt ”vita” och

”svarta” anställningar är inte neutrala utan tvärtom begrepp som både fång-

ar föreställningar och fantasier om de hierarkier som finns på arbetsmarkna-

den, samtidigt som de också producerar dem.

En intressant frågeställning som mitt material reser är om rasifieringen

och beköningen av arbetskraften leder till en ökad exploatering, och inte

endast naturaliserar de ojämlikheter som kapitalismen skapar.
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Platsen och ojämlikhet

Jag valde att placera min studie i Malmö då jag upplever att det finns en para-

dox i de officiella beskrivningarna av staden. Å ena sidan beskrivs turism och

evenemang som bärare av stadens framtid, å andra sidan saknas en kritisk dis-

kussion om arbetsförhållandena inom sektorn. Staden blev i mitt material

levande på ett annat sätt än vad jag hade tänkt mig. Informanterna belyser de

synliga och osynliga murarna som finns i en stad. De fångar dynamiken som

finns mellan dominerande rasifierade beskrivningar om staden och om ojäm-

lik tillgång till staden. Ojämlikheten grundade sig både i att inte ha tillträde till

alla stadens områden, men också att man ges tillträde under vissa förutsätt-

ningar. Flera av informanterna i studien betonar att de ges tillträde till arbets-

platser för att de signalerar exotism och eller ”autenticitet”. De beskriver också

hur de inte ges, eller i några fall ges begränsat tillträde till vissa platser på en

arbetsplats. Hela tiden finns strategiska bedömningar om ”deras” närvaro som

tolkas utifrån rasifierade föreställningar om vilka kroppar som passar in och

var de skall befinna sig i den rasifierade staden. Jag förstår tid och plats som

sociala konstruktioner, som formar arbetsprocessen och inte endast är de rum

som den utspelar sig i. Till exempel visar materialet hur den manliga kontrol-

len och dominansen av den kvinnliga arbetskraften påverkar arbetsprocessens

utformning. Kontrollen kan tolkas både som en kontroll som syftar till att

arbetskraften skall arbeta, men det är också en kontroll som syftar till att upp-

rätthålla manlig dominans över kvinnors arbete. Den manliga kontrollen

innebär att kvinnorna upplever att de måste befinna sig i ständigt arbete, något

som kunderna också förväntar sig. Det ständigt pågående arbetet påverkar i

hög grad hur de kvinnliga anställda måste disciplinera sina kroppar.

Ett centralt tema inom serviceforskningen är uppdelningen mellan front

och kuliss. Ofta kopplas arbete i fronten samman med utförandet av känslo-

arbete och med kontroll av kunder och arbetsgivare. I studien visar jag hur

uppdelningen front och kuliss, liksom synlighet och osynlighet, skall analy-

seras som kontextuella och flexibla gränser vars innebörd förändras utifrån

vem som finns var och vilket arbete de förväntas utföra. Några av de kvinn-

liga servitriserna hävdar att det finns krav på osynlighet, just när de är synli-

ga, vilket innebär att de måste utföra sitt arbete på ett svårare (och ofta tyng-

re) sätt. Att vara osynlig kan vara ett privilegium i de fallen där de anställda

har en stark position mot arbetsgivare och kunder, men det kan också vara

 



ett sätt att dölja extrema former för exploatering och utsugning. Genom att

placera själva arbetsprocessen i fokus är det möjligt att utforska hur platser i

sig bekönas och rasifieras.

Tidens ojämlika ansikte

Arbetstidens organisering har varit och är en arena där konflikten mellan

arbetsgivare, kunder och anställda blir som mest synlig. I början av avhand-

lingsarbetet fokuserade jag endast på anställningsformer. Det visade sig att

tiden formar arbetet på en rad olika sätt. Flera av informanterna har tidsbe-

gränsade anställningar och beskriver hur dessa anställningsformer både ska-

par ekonomisk osäkerhet och ojämlikhet i nuet och i framtiden. Dagens fak-

tiskt existerande ojämlika tidsordning är något som därmed skrivs in i fram-

tiden. De tillfälliga anställningarna innebär en ständig oro över den ekono-

miska situationen, ett pusslande med tider, barnpassning, semester och ett

väntande på att telefonen skall ringa och erbjuda jobb. Användandet av till-

fälliga anställningarna kan på så sätt sägas utvidga arbetsgivarnas kontroll

över arbetskraftens tid bortom den betalda och på arbetsplatsen förlagda

arbetstiden. Därutöver lyfter materialet fram tidens rasifierade och bekö-

nade karaktär. Informanterna lyfter fram både krav och förväntningar som

finns på dem med tillfälliga anställningar – att de skall kunna ge lite mer

– och med ett ständigt hot som hela tiden tvingar en att hålla sig framme för

att inte förlora framtida arbeten. Detta skulle innebära en ökad exploatering

via tillfälliga anställningar som ofta innehas av unga ”svenska” kvinnor och

unga ”invandrare”, både män och kvinnor.

Tiden är också central i själva arbetsprocessens utformning. Flera av

informanterna berättar att de utför arbete som de inte får betalt för, både för

att de skall hinna med allt, men också för att de skall göra ett arbete som de

själva är nöjda med. Alla informanter beskriver att de arbetar allt mer inten-

sivt under de timmar som de får betalt. Gratisarbete och ökad arbetsinten-

sitet ger möjlighet för de anställda att utföra det kvalificerade servicearbetet

så som de anser att de kan och så som kunden förtjänar. Samtidigt ger det

arbetsgivaren möjlighet att ha en permanent underbemanning i och med att

de anställa arbetar mer (både obetald tid och genom självstegrad arbetsin-

tensitet). Jag tolkar detta som en ökad exploatering av de anställda, då de

arbetar mer under samma tid men får samma lön.
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Rörlighet såväl i tid och plats är något som informanterna betonar är nöd-

vändigt både för att kunna göra ett bra servicearbete och för att överleva på

arbetsmarknaden. Rörligheten tar sig bland annat uttryck i krav på omfat-

tande arbetsrotation och ansvar. Rotationen beskrivs i de flesta fall som

stressande och som en degradering av yrket. I de fall då det är något man

själv kan kontrollera beskrivs det som något positivt.

Tidens relationella karaktär blir märkbar i servicearbete, där kundernas

tid står i fokus. Kunderna kan sägas besitta en privilegierad okunskap som

innebär att man förväntar sig ett visst tempo och service som ofta är på grän-

sen till omöjlig att förverkliga.

Kollektivitet, individualitet och solidaritetsfällor

Materialet belyser de olika och ofta motstridiga beskrivningar som finns om

lönearbete. Informanterna tycker om och kan vara stolta över sitt arbete,

samtidigt som de hatar att arbeta. De kan beskriva arbetsgivarna som egois-

ter med egna intressen, samtidigt som de förstår deras intressen. Formerna

för motstånd mot ojämlikheter är därför mångfacetterade och kan enligt

mig inte separeras i individuella och kollektiva motståndsformer, då de ofta

är sammanvävda, eller bygger på varandra.

Servicearbete har ofta identifierats som ett arbete där individuella former

av motstånd dominerar. I mitt material är dessa former av motstånd synliga

genom informanternas individuella strategier för att lura arbetsgivare som

ständigt lurar dem, genom en oupphörlig ironi i berättelseformer och

genom att informanterna synliggör de sociala normer som de förväntas

underkasta sig. Men de individuella strategierna är ofta möjligt för att det

finns arbetskamrater som stödjer individens handlingar. Kollektivet formu-

leras i mina intervjuer framförallt i diskussioner kring tid. Ord som ”vi här

nere”, ”vi på golvet” ställs mot ”de där uppe” för att belysa att man har skilda

och motstridiga intressen. En annan form för kollektiv identifikation finns

genom det fackliga arbetet. De informanter som är fackligt aktiva målar upp

två olika bilder av facket, ett fack som är levande, aktivt och har nära till sina

medlemmar (ett fack som informanterna ser sig själva som varande en del

av) och ett fack som är trögt, byråkratiskt och inte vågar sätt sig upp emot

arbetsgivarna. Jag tolkar det som att det finns en stark tro på fackligt arbete

som en form för motstånd, samtidigt som det finns en konkret och upplevd
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kritik mot facket som bottnar i att man upplever att facket inte är del av ”vi

här nere”.

Den fackliga gemenskapen skapar ett stark kollektivt ”vi”, men det finns

många olika ”vi” (till exempel vi som är aktiva, vi här nere, vi som jobbar).

Det fanns också ett ”vi” som jag fann hos de unga ”svenska” kvinnorna och

de unga ”invandrarna” (både kvinnor och män) som beskrev hur de på olika

sätt inte gavs samma möjligheter och plats inom facket.

Kollektiviteten både bland de anställda och inom facket har sprickor

genom lojalitet med chefer och företag. Kollektivet i mitt material fungerar

som en del av självkontrollen och exploateringen. Jag identifierar i materialet

ett fenomen som jag kallar för en solidaritetsfälla och som innebär att de

anställdas yrkesstolthet, solidaritet med andra anställda och kunderna leder

till att arbetsgivarna har möjligheten att ha flexibla organisationer, till exem-

pel genom att inte kalla in vikarier, då de anställda tar ansvar för organise-

ringen och för de arbetsuppgifter som måste utföras.

I mitt material är motstånd och anpassning, kollektiv och individuell

opposition inte varandras motsatser utan snarare olika aspekter av en mot-

sägelsefull vardag som vävs in i informanternas görande av sina arbeten. De

formas till konfliktfyllda och komplexa strategier som ojämlika relationer

bemöts och levs genom.

Framtiden är tillbaka

Den expanderade tjänstesektorn i form av turism och evenemang lyfts från

officiellt håll fram som något positivt, inte minst för kvinnor och ”invan-

drare”, men frågan är under vilka villkor dessa arbeten skall utföras, av vem

de skall utföras och hur utförandet i sig reproducerar och producerar ojäm-

likheter som delvis möjliggör för servicebranschen att expandera. Om det är

så att den privata servicesektorn expanderar som en konsekvens av en ökad

klasspolarisering med bekönade och rasifierade markörer, visar mitt materi-

al att detta innebär att underordningen skrivs in i själva arbetsprocessen och

därmed i exploateringen av arbetskraften. Många av de drag som branschen

är bärare av tidsbegränsade anställningar, kombinerad produktion av varor

och tjänster, låga löner som tvingar till mer än ett arbete, blir vanligare i

arbetslivet. I den bemärkelsen blir ökad sysselsättning inom servicearbeten

som hotell och restaurang till en process av inkluderande underordning.
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Under forskningsprocessen har jag ofta undrat om det är det möjligt att

göra servicearbete bortom krav på underordning. Mitt material fångar hur

de anställda i branschen bär upp viktiga samhälleliga arenor som öppnar för

social samvaro och gemenskap. Jag har lyssnat på stolta röster som berättar

om att kunna erbjuda service som de flesta av oss är beroende av. Jag har

också lyssnat på deras värme när de berättar om hur de trivs på jobbet – trots

dåliga arbetsvillkor – på grund av arbetskamraterna.

Är det möjligt att erbjuda bra service utan att det regleras av former av

begär som kräver stigmatisering av andras kroppar? Är servicearbete alltid

kopplat till fantasier om dominans över andras tid? Mitt material visar att

arbetet med att ge service under nuvarande villkoren innebär former av

arbetsorganisering som fördjupar exploateringen, en exploatering som är

grundad i skapandet av specifika grupper av arbetare, kodade utifrån kön,

klass och ”ras”/etnicitet. Kanske är det som Patricia säger:

En dag kommer vi att kunna ge service som vi vill och inte behöva lyssna på

en massa krav på hur vi skall vara och hur vi skall arbeta – men då måste folk

först förstå hur viktigt vårt arbete är.

Kanske går det att skapa en feministisk vision av servicearbete som bygger på

en rättvis omfördelning av de samhälleliga ekonomiska resurserna samt på

ett rättvist erkännande av servicearbetets samhälleliga värde. De människor

jag har träffat tror jag har både den styrka och kunskap som krävs för att för-

verkliga denna vision.

 



An airplane lands, a big white hand runs into the plane and cleans, accompa-

nied by entertainment music. The hand seems happy and energetic. At the

end, the hand uses one of its fingers to check if the seats are properly clean,

and with a big jump, happy and satisfied leaves the plane. The scene is from a

film and TV advertisement of an airplane corporation. I have always felt

uneasy when watching this commercial. It is real people that clean, not big

white (happy) hands. The propaganda obscures both people´s work and the

power relations that shape these activities.

My interest in the private service sector more generally and on the restau-

rant and hotel branch more specifically is grounded in a determination to

identify what is obscured, marginalised and repressed in this commercial. It

was the extended knowledge the workers I had the privilege to meet had of

the service branch that convinced me that to focus on their voices would

provide an interesting starting point to understand continuity and change in

the ways different forms of inequalities are constructed in Sweden.

The aim of this study is to – taking as a point of departure people´s narra-

tives of their work experiences – explore the doing of service work in late-

capitalism. Central to the study is an intersectional feminist perspective with

focus on the labour process that is used to explore how the doing of service

work is linked to the creation and reproduction of class-based, gendered and

racialized inequalities. The case study is based on twenty-four in-depth

qualitative interviews with both women and men (most of them young,
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many of them with a migrant background) working within the restaurant

and hotel branch. I have located my case study in Malmö, a city that is often

described as a service-city, where tourism is identified as central for the city

profile and its economic future. Narratives about the service sector often

embody a paradox; on the one hand (some) parts of the service branch are

talked about as the motor of globalisation process and linked to progress and

development whereas on the other hand the work conditions within these

branches remain hidden and the people working in the sector conceptuali-

sed as backward and traditional.

The study is also based in my concern to put issues of (paid) work at the

centre of theoretical debates in gender studies and in my ambition to create

bridges between different theoretical fields exploring inequalities. Theoreti-

cally, the study is inspired by several (and sometimes contradictory) feminist

interventions: a Marxist feminist tradition on labour processes, an antira-

cist/postcolonial feminist perspective that departs from the centrality of

intersectional analysis in understanding of how different forms of inequaliti-

es (gender, sexuality, ”race”/ethnicity, generation) are constituted and consti-

tute each other and in a critical feminist research on service and service work.

Marxist feminist sociologist Joan Acker argues that feminists must re-read

the concept of ”economy” in more active and dynamic ways (). The aut-

hor as I understand her, considers the tendency within gender studies to

code Marxism or national economy as male a serious risk, that leaves central

fields of power un-theorised. The concept of the economy and the concept of

class, are weaved together in ways that reproduces, the interconnections bet-

ween men and class relations. The author confronts us (as feminists engaged

in understanding and struggling against diversified forms of inequalities)

with an immense challenge – to put issues of exploitation, inequality and

labour at the centre of the feminist inquiry and to do this by illuminating

diverse experiences of the ”economy” and different (and often obscured and

marginalised) experiences of class and labour. The author shares with the

postcolonial feminist Chandra Mohanty a belief of the need to understand

the links between unequal labour regimes and the creation of a gendered and

racialized labour force ().

In this study I take on Ackers and Mohantys challenges. The study

explores a branch within the Swedish economy, the restaurant and hotel
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branch that has seldom been central to any analysis of the Swedish trade and

industry system. This marginalisation may in part be explained by the cate-

gories of people that are located within service work: working class women

belonging to the ethnic majority and racialized groups (both women and

men). I want in this study to illuminate people´s experiences of paid labour

in order to grasp their knowledge and through their voices create alternative

narratives of what both the economy and service work are. The focus of this

study is on a specific group of workers that is often conceptualised within the

periphery of the Swedish working class. The ways in which the categories of

gender and ”race”/ethnicity are interweaved with the organisation of labour

and with the organisation of inequalities is at the core of my analysis.

Malmö and the hotel and restaurant branch

In chapter one I introduce the settings of the thesis, through a short discus-

sion and empirical description about the city of Malmö, Sweden, as a ser-

vice city in relation to the hotel and restaurant branch. I introduce material

demonstrating that the scope of the branch both in relation to employment

and GDP contribution is limited within the Swedish economy, although it

has been expanding during the last decade. In the section focusing on

Malmö, I shortly outline historical changes in employment and the econo-

mic structure that emphasize a decline in the manufacturing sector since

the s, a dramatic decrease of employment in the public service sector

(following the crisis of the early s. As a contrast, branches within the

private sector services show a trend of growth, encompassing the branch in

study, hotels and restaurants. In addition to this description of the econo-

mic structure of Malmö I show how the city is often (re)presented through

concepts and terms of vogue as an example of a knowledge and service soci-

ety. In doing so, the representations carry with them a dichotomous con-

struction branding some areas and inhabitants for the future and other

areas and inhabitants as connected to barriers and problems. These images

of Malmö are problematic both since they mystify the interconnectedness

between the different areas and the people inhabiting them, and further-

more, due to the limitations in these scientific representations, basing them-

selves in a limited group of people (men) working within manufacturing.

By starting from the experiences of work and social change for other groups
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of inhabitants I demonstrate how other images of the city unfold challeng-

ing the dominant picture.

In the section about the hotel and restaurant branch, a short historical

overview of the branch is presented ending with the situation today. I high-

light some of the important changes within the branch – the increasing

internationalisation, increasing concentration of ownership, and the simult-

aneous increase in the share of small enterprises. The hotel and restaurant

industry is often described as a branch of the future by virtue of the charac-

teristics of service production, even tough these this has existed within hotel

and restaurant sector for a long time. Summarising, the hotel and restaurant

industry is no new branch of the Swedish economy. There are aspects high-

lighting continuity, the branch has during long time relied on migration in

various ways, there is a strong gendered division of labour among the trades,

although one may discern some changes in this respect. Flexibility of wor-

king hours in combination with having some of the lowest wages has always

characterised the branch. The hotel and restaurant industry offers a different

story to be told of Sweden and Malmö, compared to the dominant versions

within both the public and scientific discourses.

In chapter two the focus shifts to the concept of a service society. Based on

empirical and theoretical perspectives that argue that the economy since the

s has shifted character from dominated by manufacturing and the pro-

duction of commodities to a economy more and more shaped by service

production. Different theoretical perspectives are presented. The focus on

the growth of a service society is problematic in a number of ways. Metho-

dologically, the concept tends to obscure the ongoing processes of restructu-

ring of industrial commodity production, in which industry close services

have been increasingly outsourced, thereby creating a terminological and

statistical illusion in which service production increases and manufacturing

decreases. To empirically separate commodity from service production is

difficult, not the least because the production tends to merge with the labour

process. The dichotomy between commodity and service production tends

to relate Taylorism and industrial production with commodities while

knowledge and education are linked to service production. As a consequence

there is a tendency to make invisible the various forms of organisation of ser-

vice production, including versions of Taylorist and industrial production.
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The focus on increasing service production tends to strengthen a Eurocen-

tric/western bias that downplays the changing composition of the interna-

tional division of labour that has led to increasing commodity production in

the Third World and Eastern Europe. Furthermore, these theoretical per-

spectives, obscures the growth of new forms (or new versions of old forms)

of commodity production within the ”West” – ”bloody subcontracting” to

use an expression capturing the violent forms of these changes. Additionally,

by referring to some critical theoretical perspectives I emphasise the impor-

tance of analysing how globalisation has signified the ”exportation” of Taylo-

rism from the centre to parts of the periphery, creating ”new” forms of orga-

nisation of production reminiscent one of ”old” colonial modes of produc-

tion. The final problem of the service society discourse, that I highlight, is the

emphasis on privileged service production, such as IT consultant, mainly a

world of men. The classic service production, reserved to a large extent for

domestic working class women and/or racialized women and men, with new

forms and expanding, although still maintaining traits as low paid and flexi-

ble, is thus hidden.

Instead of emphasising a transition from commodity to service produc-

tion, my understanding is influenced by Marxist and materialist feminist

understandings of social change and the linkages between commodity and

service production. In these perspectives, the expansion of service production

becomes a more complex, polarised and contradictory process, characterised

by both the production of standardised and flexible/specialised services.

These perspectives do also highlight the importance of uneven and unequal

development on a global scale and can, together with understandings of gen-

dered (feminisation of labour) and racialized processes, contribute to analy-

ses on service production, as within the hotel and restaurant branch.

An intersectional labourprocess perspective

In chapter three I introduce the labour process perspective, and some of the

important criticisms it has received. What is especially is the criticism from

feminist and antiracist scholars is highlighted, showing the importance of cap-

turing how gender and ”race” is interwoven in the power dynamics of labour

processes. Secondly, the importance of resistance, which was lacking in the

early studies from a labour process perspective, is emphasised. I consequently
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argue that a labour process perspective capable of integrating an intersectio-

nal analysis and capturing agency in the form of strategies of resistance, will

be a fruitful theoretical approach to capture and explore how inequalities are

shaped through the organisation of work. I further argue that the strength of

the labour process perspective is closely linked to its emphasis on processes,

which may be linked to similar feminists and antiracist theoretical perspecti-

ves that understand gender and ”race”/ethnicity as processes. Within this

thesis this would imply a labour process perspective aware of how gender

and ”race”/ethnicity are mutually shaping each other in the unfolding of ser-

vice production within the hotel and restaurant branch.

The emphasis in chapter four is on an attempt to identify a number of the-

oretical contributions approaching the concept of intersections in different

forms. The aim of the chapter is to arrange and participate in a fruitful dis-

cussion between different voices of intersectional analyses. The starting

point is a critical review focusing on the analytical concept ”gender system”,

which has played a central role in gender studies within the Swedish acade-

mic setting. In this review I argue that the model underlying ”gender system”

is characterised by a search for a pure gender, free from other social proces-

ses. Such a model makes it impossible to theorise complex social relations.

The major part of the chapter focuses on exploring different ways and

approaches useful to my thesis for capturing forms of complex inequalities. I

start from feminist theoretical approaches to class and labour, continue by

exploring antiracist´s conceptions of domination through the concept of

processes of racialization, and post-colonial contributions to the understan-

ding of global processes of power. These tools and approaches compose a

central aspect of the theoretical frame of the thesis. At the same time these

theoretical contributions demonstrate the width and heterogeneous charac-

ter of the intersectional field of research, which I consider to be one of the

strengths in approaching complex social relations.

Chapter five reflects on the study´s epistemological and methodological

points of departure, illuminates the research process and discusses the case

study. The studies central focus lies on in- depth interviews with twenty-

four employees in different arenas within the restaurant and hotel branch

who share the common experience of interaction with costumers. The in-

depths interviews have been complemented by participant observation in
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union´s meetings, visits to the work place and text analysis of the union´s

magazine Hotellrevyn (-). Of the twenty-four employees I intervie-

wed eighteen are women and six are men. Many of them are migrants them-

selves or have parents that migrated to Sweden. Some of my informants are

active in the unions. These twenty-four employees cover different work pla-

ces: restaurants, coffee shops, coffee-shops in department stores and hotels.

All the informants work and live in the city of Malmö. An important lesson

from my fieldwork is that to ask questions about (paid) work is an excellent

point of departure to explore several issues. Most informants link their

reflections of employment to analysis of their family relations, to descrip-

tions of racism (outside the workplace) or to explorations of how theirs and

others future would be like. The first lesson from my fieldwork is that

employment is a very emotional topic for most of us, a topic that can be just

as sensitive (and sometimes even more) than speaking about sexuality or

love. There is no ”feminist method” there are, however, feminists´ contribu-

tions to epistemology and methodology that have inspired (and positioned)

my work. While feminist standpoint theory has been challenged by both

post-structuralist and post-modern interventions, I do believe in the

strength of some of the perspective´s central assumptions: the need to depart

from the standpoint of marginalised groups to grasp the social, the epistemic

privilege of marginalised groups and the link between knowledge and power

in general and between feminist research and emancipating forms of know-

ledge production.

Service work and body ś in work

Chapter six is the first of five empirical chapters. The chapter aims- taking as

a point of departure informants´ narratives and in a critical dialogue with

feminist researchers to grasp, the different faces embodied in service work.

The difficulties in grasping service work may lie, I would like to suggest, in

the tensions so present in my material between informants´ pride in their

work and informants´ criticism towards the ways their work is organised,

ways that according to them impede the successfully provision of service.

From reading and re-reading informants´ transcripts a description evolved

of service work from different angles. It is not uncommon that informants

express serious dissatisfaction with their working conditions in the beginning
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of a quote and continue by expressing the pleasure they experience both in

their ability to provide service and in the strong friendships with other

employees that, according to them, the doing of service demands. Most of

the informants speak of their ability to handle people, an ability they often

describe as natural. A tendency that, in my opinion, obscures the broad skills

that the service sector demands from their employees.

My empirical material shows the diversified forms of tasks that are inclu-

ded within service work. It is through a focus on informants´ narratives of

what they do (labour process) more on what it is produced (service or com-

modities) that the variety and diversified arena of service work may be gras-

ped. These narratives, in the way informants describe and name their experi-

ence of (service) work, challenge dichotomies between service and commo-

dity production central to hegemonic descriptions of the branch. Infor-

mants talk about their work in several ways. They speak of service work as a

factory, as a performance, as care work and as a work that demands physical

strength. A relevant lesson evolving from my informants is the need to chal-

lenge the dichotomy between the ”authentic” care work that is often assumed

takes place within welfare institutions in the (public) sector and the ”inaut-

hentic” care work that research locates within the (private) service sector.

These dichotomies, I would like to suggest, regulate different forms of wor-

king class femininities, where women within the service branch are coded as

embodying (hetero)sexualised femininities and women in the public care

sector are defined within the frame of caregivers. Another important clue

from my material is the ways many of my (female) informants identify work

at home as emotional work and conceptualise paid work as a liberation from

the demands of family and partners. As discussed below it is impossible to

provide a whole and coherent understanding of how informants experience

their work. Other employees add that the interaction with costumers are

often described as what makes the work a good work and bad salaries, nar-

row career possibilities, high stress are some of the issues that often define

the work as bad work. An interesting issue is that the focus on the physical

demands of work in the narratives contrasts so clearly with discourses of ser-

vice work within post-modern notions of immateriality.

Chapter seven puts the body in the doing of service work at the centre of

the analysis. My material reinforces gender studies´ understanding of how
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the doing of gender and sexuality is central to the doing of service work. But

my material also illuminates how both costumers´ and employers´ fantasies

about how service should be done shape and regulate how the body is coded

not only through representations of gender and (hetero)sexuality but also

through the process of racialization and age hierarchies. Postcolonial per-

spectives that explore the connection between desire and power are central

to the analysis of the role the bodies of workers play in the creation of profit.

Some of my (female) informants give witness to employers´ and customers´

demands on their bodies, many of them connect these demands with proces-

ses that code them as different and that I interpret as forms of exotisation.

Their narratives illustrate the ways gender, sexuality and ”race”/ethnicity are

weaved through employers and customers fantasies that insist on the con-

struction of female bodies as commodities. They also illustrate how hegemo-

nic understanding of gender, sexuality, ”race”/ethnicity and age that position

different (female) bodies in different locations within the sector. Bodies (or

hegemonic representations of the bodies of employees) are also central in

shaping the location of specific bodies in specific places and in linking speci-

fic bodies to specific foods. According to my informants these categorisa-

tions are defined through boundaries between ”Swedish” and ”migrant”

grounded in (racist) discourses of fixed cultural differences, boundaries that

also connect migrants with more prolonged working demands both in terms

of salaries and working conditions. An analysis of service work through the

narrow category of women´s body obscures, in my opinion, the diversified

forms through which different categories of workers (and their bodies) enter

into regimes of power and old and new forms of exploitation.

Time and place shaping work
– exploitation and movement

Chapters eight and nine discus how time and space are shaped by the doing of

service work, but also how time and space shape work and work conditions.

Informants´ experience of being on the move, working in different places is the

focus of chapter eight. Place is, as well as time, central for the ways work is

organised and cannot be reduced to a physical room but should be understood

in terms of social relations. The central question posed by this chapter is: what

is the relationship between place and racialization? What is the connection
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between this social geography and the diversity of working conditions within

the service branch? Informants describe highly regulated dynamics that loca-

te specific categories of workers in specific places and of highly regulated

notions of the connections between the presence of specific categories of

workers and the service market profile. In chapter seven I discussed how the

doing of service work was connected with the doing of specific bodies, this

chapter illustrates how these categorisations are linked to differences in wor-

king conditions and to different (and unequal) access to city spaces. My

argument is that the racialization of the urban space shapes and influences

the racialization of working life. Swedishness, according to my informants,

implies a privileged position coded as positive. Informants describe how

both the work conditions, intensity of work and customers interaction vari-

ed based on the boundary between the categories of ”Swedish” and

”migrant”. Some of my informants with migrant background report that

they often work more than their ”Swedish” colleagues. One of my female

informants reported that she worked more than the only ”Swedish” man in

her workplace. My material poses the question if exploitation increases as a

consequence on the location and the category of workers. Several researchers

argue that racism and sexism naturalise the inequalities that capitalism crea-

te. But the question is whether racism and sexism not only naturalise but

also transform exploitations practices, such as employers demands more

intensive work or demands ”exotic” performance. The role racism and sex-

ism play in the creation of profit reinforces the argument that racism and

sexism are not anomalies within the labour market but are at the core of how

economies function within global capitalism. If issues of racism evolve in my

material from narratives focusing on urban space, issues of sexism take a

relevant position within narratives focusing on the working place. Infor-

mants assert that it is the presence of the (male) employers that force

employees to a situation where they must perform so that they are perceived

as always working. My interpretation is that the dynamics informants descri-

be may be understood both as a combination of the control of the labour

power and (men´s) control over women´s work. My material shows also that

the relations between visibility and no visibility are gendered and racialized

boundaries, no visibility is a privilege for kitchen chefs (that are often men and

part of the ethnic majority population) and at the same time may obscure
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forms of extreme exploitation for other categories. The Restaurant and Hotel

branch has historically been, and still is today, a branch where forms of non-

hegemonic masculinity find employment.

Chapter nine explores how time shapes work through an analysis of the

consequences of time-limited employment patterns and through an analy-

sis of how time enters in my informants narratives of work, where custo-

mers expectations that time is regulated only through their needs regulates

everyday work practices. Feminist researchers have re-read Marxist under-

standing of the organisation of time within capitalism putting at the centre

of their criticism women´s unpaid work. The organisation of time, gender

researchers argued, must be analysed not only in relation to a capitalist

mode of production but also to patriarchal structures (or gender regimes).

The concept of temporality has helped me to understand the relation bet-

ween time and power, identifying who has the power to define the time dif-

ferent tasks will take and the power of how much employees should work in

a specific timeframe.

Time is one of the issues that my informants discuss over and over. In the

beginning of my fieldwork I thought that my informants´ central concern

regarding time would be the service branch employment-forms. This was

not the case. Time was at the core of narratives that define work conditions

as unfair, unjust, and difficult. Time evolves as an arena where the creation

and reproduction of inequalities may be identified. Informants often return

to the issue of not having enough time to do their work, of working more

and the increasing number of task one has to do under the same amount of

time. The chapter explores three areas that evolve in my material as central in

the role time plays in the organisation of work: the effects of short-turn

employment patterns, the experience of working more and working without

salaries and the relation between employer´s and customer´s time.

Time is, in my material, the arena where the power relations between

employees and employers are more visible and clear. It is also the arena where

customers´ privileged ignorance of the employees working conditions creates

a dynamic that always prioritises customers´ time. My material shows that

short-term employment contracts create economic inequalities both in the

present but also into the future. I would like to suggest that, despite discourses

on flexibility at the core of the new economy, the high flexibility profile that
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my informants embody is never conceptualised as a relevant skill in their

pay-checks. Another important indication in my material is what I would

like to define as the extended control of employers´ of employees´ (leisure)

time for those that are on short-term employment schemes. These infor-

mants report a situation of ”waiting by the phone” that fracture both their

leisure time and their family relations. Another relevant lesson from my

informants is that all the employees I have spoken to report working gratis in

order to fulfil their work schema. A question evolving from my material is

whether exploitation has increased and employees do more work under the

same timeframe.

Chapter ten takes its point of departure in the mobility of both time and

space and explores how this mobility is experienced by the group of infor-

mants that identify themselves with service work as a qualified occupation.

The chapter also discusses how demands on increasing ”flexibility” are

named and understood by the informants themselves. One of the first things

that struck med when I began my fieldwork was the broad amount of diffe-

rent tasks that my informants performed, and the fact that they seldom

reflect about this in their narratives. Time and space are central aspect in

regulation working conditions. Central to this chapter is the variety of ways

through which employees respond to changing labour regimes, with special

focus on demands that may be grasped in the concept of flexibility, where

production must take place ”just- in- time”. While it could be argued that

”just- in- time” production may be a new regulatory principle within indus-

trial plants, the service sector has always been ruled by a just in time fram-

ework. Service work departs from the notion that it is other people´s time

that is the organisational principle within the working place. I am influenced

by feminist efforts that both analyse (through the concept of feminisation of

labour) these process and explore the ways in which this changes mean diffe-

rent things for different groups of workers.

It is nearly impossible to listen to informants narratives, listen to their fee-

lings of frustration due to never being able to do a ”good ”job and not to con-

nect this with earlier notions of workers disqualification in capitalism. Infor-

mants descriptions this can be understood as if disqualification takes place

through an expansion of task and responsibilities that in practice means that

employees are interchangeable and that their specific skills marginal to the
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organisation of work. In my informants´ narratives these processes are often

linked with feelings of being injured in the pride they experience in their

work, a pride that according to them highly decreases within these new

forms of work organisation. I would like to suggest that the informants are

engage in both functional and numeric flexibility and that in my material

these forms of flexibility are strongly interrelated. However, mobility issues

have in my informants´ narratives different faces. While they often resist

forms of mobility regulated by the employers, some enjoy forms of mobility

they themselves choose.

Resisting inequality

Chapter eleven explores informants varied strategies in order to encounter

the inequalities they experience at work. The chapter identifies the creation

of a strong working class ”us” that from its beginning is embodied with frac-

tures. An important part of the chapter discusses the role unions play. I iden-

tify the union as a central but not the only, actor in creating forms of collec-

tive resistance. I develop the concept of solidarity trap to grasps the ways in

which the solidarity between employees, for instance that people work more

if someone is sick, reinforce employers´ agenda regarding employment poli-

cies. The chapter also analyses collective and individual forms of resistance

that both reproduce and challenge the existent power relations.

My material shows the diversity of forms through which employees resist

what they define as unfair or unjust working conditions. Most research on ser-

vice work has focused on individual forms of resistance. The narratives I have

collected also include forms of collective resistance especially by the continu-

ous creation of a ”us” (we the workers) against ”them” (the employers).

The reason why I have chosen to include informants that are also union

activist is grounded in my convincement that (in the Swedish case) the

union is a central actor in both shaping working conditions and changing

them. The narratives that discuss unions present several fractures. Contrary

to hegemonic representation of both the Restaurant and Hotel branch and

its employees as anti-unions, informants express a principal identification

with unions´ demands. At the same time the union means different things

when the union acts through employees (at the floor) and when union lea-

ders act in behalf of the service branch. While the first is, in my informants
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narratives, linked to struggle, the second is described as letting workers down

and being too near employers in their way of life. These tensions are explicit-

ly for young women from the ethnic major population and for both women

and men with migrant background that create boundaries between ”us”

(young people that want to change) and them (old men that defend status-

quo). Parallel with this criticism, informants that are active within the union

argue their union is better than others in relation to issues of antiracism.

However, the unions are seldom present in the everyday work interactions.

The material illuminates that there are both collective and individual forms

of resistance in the working place. The relation between employees and

employers is in my material often defined by a clear them and we boundary,

especially when issues of decision-making are discussed and when issues

about workers autonomy and right to shape working conditions are on the

agenda. Narratives bear a consensus level grounded in the argument both

that employers would expand their profits by listening to their employees

within a frame where both employees and employers have a shared interest

in a successful corporation and a conflict level that appears when informants

experience powerlessness in relation to their work conditions. The chapter

concludes with illustrations of forms of (individual) resistance that my

informants have identified and that I believe illustrates the doing (and the

challenging) of inequalities in the realm of everyday life.

The last chapter summarises my findings, locates my contribution in the

broader field of intersectionality research and concludes by arguing for the

need for expanding and deepen feminist analysis of paid work and feminist

understanding of the ”economy” within a globalising world.

 



FOTNOTER 297

1. Motsvarande siffror är för Sverige: , %; , %; , %, Stockholm: , %; , %; , % och

Göteborg: , %; , %; , %. Förvärvsintensitet  från SCB, http://www.scb.se/templates/

tableOrChart____.asp, --. Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska program , AMS,

http://www.ams.se/admin/Documents/ams/arbdata/arblos/komweb_ar_.xls, --.

2. Källa: SCB, bearbetat av Malmö kommun, http://www.malmo.se/faktaommalmopolitik/statistik/

naringslivocharbetsmarknad..bbb.html, --.

3. Även om det bör noteras att sedan -talet har arbetstillfällen som tidigare definierats som

tillhörande tillverkningssektorn kommit att omdefinieras som privata tjänstearbeten, bl.a. som en

konsekvens av outsourcing, även om själva arbetet i sig är det samma.

4. Senare siffror för hotell- och restauranganställda har inte varit möjliga att hitta.

5. ”Stark utveckling av turismnäringen i Malmö . Om turismen och turisterna i Malmö”,

http://www.malmo.se/download/.acbea/Stark_utveckling_av_turismnaringen

_i_Malmo_.pdf, sid , --.

6. Sociologerna Peter Billing och Mikael Stigendal () menar att Malmö stad kan läsas som ett

Sverige i miniatyr. Exempel på detta är att arbetarrörelsen i Malmö har varit stark och att det har funnits

en så kallad Malmöanda som utgjorts av ett nära samarbete mellan näringsliv, det socialdemokratiska

partiet och högern.

7. Åren - definieras som Malmöindustrins guldålder (Vall ). Andelen sysselsatta inom

tillverkningsindustrin har sedan dess nästan kontinuerligt minskat.

8. Den mest iögonfallande förändringen i Malmö under -talet är den omfattande minskningen av

de anställda inom den offentliga sektorn. Vi kan därmed konstatera att även om tillverkning tidigare

minskat så är den senaste utvecklingen dominerad av förändringar mellan olika tjänstebranscher som kan

sammanfattas i en minskad offentlig och en ökad privat tjänsteproduktion.

9. Redan  var kommunen stadens största arbetsgivare (Vall ). Rasifierade män och kvinnor var

under denna tid, till skillnad från svenska kvinnor, överrepresenterade inom industriyrken. Jag utgår dock

från att det inte är dessa människors arbetslivsförändringar som står i fokus då rasifierade grupper av anställda

även idag beskrivs som en särskild grupp av anställda, snarare än som en integrerad del av arbetskraften.
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10. Arbetskraftsinvandringen fram till -talet beskrivs ofta som framgångsrik framförallt för att

människor hade arbete. Det är ofta invandringen från  och framåt som identifieras som problemet.

Problemen kopplas samman med att människor har svårt att få arbete, och att människor har kulturella

bakgrunder som är mer ”avlägsna” än arbetskraftinvandrarna. Detta förstås ofta som orsaken till att

människor inte får arbete. (Ohlsson, & Lundh ). Se till exempel Svenning -- Aftonbladet. ”Hur

skall vi få tillbaka drömmen?” För en kritik av idén om kulturell avlägsenhet som förklaring till

diskriminering på arbetsmarknaden se Knocke & Hertzberg (), Mattsson () och Mulinari ().

11. Ofta används begreppet ”invandrare” och ”andra generationen” eller ”nya svenskar” i den politiska

litteraturen om Malmö, statistiskt används begreppet ”människor med utländsk bakgrund”.

12. För mediala beskrivningar av Malmö som en stad med två ansikten se till exempel artiklar av

Markus Karlsson (), Leif Kasvi och Magnus Ringman (), Peter J. Olsson ().

13. Det engelska ordet ”gendered” fångar hur kön blir till genom sociala processer. Jag använder ordet

bekönad som är den korrekta svenska översättningen, men som enligt min mening saknar den tonvikt på

görande som det engelska ordet har. Britt-Marie Thurén har utvecklat begreppet genusifierad som skulle

kunna ses som en översättning av ”gendered” (se Thurén ).

14. www.hrf.net ”Turism en av världens största industrier” i ”Ella har ordet”, --.

15. En intressant frågeställning som belyser vikten av analyser som inte endast begränsas till det

nationella arbetslivet, är hur branschen växte i Sverige under samma tid som stora delar av Europa

befinner sig i en uppbyggnadsfas efter andra världskriget. Frågan är om branschen ser samma uppsving i

dessa länder, eller om den hade möjlighet att växa i Sverige just för att ekonomin gick bra och landet inte

behövdes byggas upp, samtidigt som människor flydde till Sverige och kom att bland annat arbeta inom

hotell och restaurang.

16. Utredarna hävdade att det fanns tre orsaker till branschens kris. Den första var en dålig lönsamhet

inom branschen som delvis kunde förklaras som en konsekvens av lönerna för de anställda gick upp

samtidigt som det fanns en sämre efterfrågan. Den andra orsaken var att utbudet i vissa regioner var

mycket begränsat, och slutligen menade författarna att den omfattande otryggheten och den dåliga

arbetsmiljön ledde till att människor sökte sig till andra branscher (SOU ::).

17. En orsak till detta är att arbetskraften är dyrare i Sverige än i andra EU-länder vilket leder till att

det är svårt att möta krav på personaltäthet och billiga priser samtidigt (Dølvik ).

18. Svenskt konkurrensindex – åtta konsumentnära branscher granskade, maj , Svenskt Näringsliv,

http://www.scb.se/Grupp/Ekonomi/_Dokument/Konkurrensindex.pdf, sid , --

19. Egna beräkningar av data från SCB:s statistikdatabastabell ”Sysselsatta (AKU), -tal efter

arbetskraftstillhörighet, kön, näringsgren SNI”, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp.

20. För perioden - se Statistisk årsbok samt SCB-tabell ”Sysselsatta - efter

arbetskraftstillhörighet, kön och näringsgren SNI (SNI) (AKU)”. För -, se SCB-tabell

”Sysselsatta (AKU) efter arbetskraftstillhörighet, kön och näringsgren SNI (SNI). År -”.

För -, egna beräkningar baserad på relationen mellan Hotell och restaurang och Personliga

tjänster för år , se SCB-tabell ”Sysselsatta - år (AKU) efter veckoarbetstid (överenskommen),

näringsgren SNI och kön. År -”, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp.

21. Rapporten berör alla anställda inom avtalsområdet inte endast de som är medlemmar i HRF.

22. Snittlönen som var den lägsta för LO-grupperna låg  på   kronor (Hanson ).

23. Hotell- och restaurangfacket förkortas HRF.
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24. Det bör noteras att även om mitt fokus är på de anställda så har branschens karaktär med många

små-/familjeföretag gjort det till en bransch där personer med utländsk bakgrund också varit

överrepresenterade som företagare. Se till exempel Oscar Pripp ().

25. Det är viktigt att betona att uppledningen mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring

är gjord efter hur den svenska staten definierar invandringen, och inte är en beskrivning av orsakerna

bakom att människor migrerar till Sverige.

26. Två procent av medlemmarna är födda i övriga Norden, elva procent i ”övriga Europa” (Europa

förutom Norden, samt USA, Kanada, Japan, Australien & Nya Zeeland),  procent kommer från ”övriga

världen”. Sex procent har minst en förälder som är född utomlands och tre har två föräldrar som är födda

utomlands (Nelander och Goding ). Den statistiska uppdelningen kan diskuteras, då de verkar följa

en uppfattning om vad som definieras som nära Sverige ”kulturellt” snarare än efter geografiska

uppdelningar, då till exempel Australien räknas till Europa (Mulinari ).

27. Observera att statistiken är baserad på födelseland. Svenskfödda personer med såväl en som två

utlandsfödda föräldrar inkluderas därmed i kategorin svenskfödda, vilket tenderar att underskatta graden

av rasifiering av arbetskraften inom Hotell och Restaurang.

28. Baserad på en sammanställning av följande två tabeller. Notera att den första ”Förvärvsarbetande

+ år (nattbef) (RAMS) i riket efter näringsgren SNI, födelseland och kön, År -” är beräknad

utifrån SNI och den senare ”Förvärvsarbetande + år (nattbef) (RAMS) i riket efter näringsgren SNI ,

födelseland och kön. År -” utifrån SNI. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp.

29. En anledning till detta är att Sverige fram till  hade en relativt liten privat servicesektor och en

jämförbart stor offentlig sektor. Detta utgjorde en viktig (och jämfört med anglosaxiska länden atypisk)

faktor som visar på skillnaden mellan Sverige och andra EU-länder (Lewis ).

30. Bengt Furåker () använder begreppen ”tjänstesamhället” och ”det postindustriella samhället”

nästan synonymt.

31. I Sverige har begreppet ”den tredje industriella revolutionen” utvecklats av ekonomhistoriker för

att fånga dessa förändringar (Magnusson ). En styrka med begreppet är att det fångar kontinuiteten i

förändringsmönstren och vikten av att se hur olika sektorer av ekonomin är sammanlänkande.

Begräsningen är att det kopplar flexibiliteten till de nya arbetsorganisationerna men gör detta främst i

relation till nya sektorer som begreppets upphovsmän ser som centrala i den tredje industriella

revolutionen, vilket innebär att återigen placera den ekonomiska utvecklingen och kunskapen i manligt

dominerade sektorer.

32. Till exempel hur kapitalismen geografiskt expanderar till nya marknader, men också expanderar

till nya marknader som ännu inte står under kapitalismens logik.

33. Uppdelningen mellan högteknologi och lågteknologi, eller mellan kunskaps- och

servicebranscher, blir uppluckrade då det används högteknologiska apparater inom till exempel

McDonald´s, som sällan definieras som del av de högteknologiska branscherna. Vad vi ser är hur olika

sektorer benämns olika delvis beroende på vem som befolkar dem och vem som använder sig av den

teknologi som finns på arbetsplatserna.

34. Acker () argumenterar också att den ökande konkurrensen mellan företag och stater har lett

till att företag (både privata och offentliga) tvingas att minska sina arbetskraftskostnader. Detta gör man

bland annat genom att öka flexibiliteten i anställningarna så att arbetskraft kan hyras in just in time, vilket

innebär att den är anpassad till produktionen. Fasta anställningar ses som en kostnad i och med att de inte

FOTNOTER 299



kan anpassas direkt till efterfråga och produktion. Dessa förändringar menar Acker är en av orsakerna till

att kvinnor har kunnat ta sig in på arbetsmarknaden, dels för att de är en billigare arbetskraft och dels för

att de i mindre utsträckning tidigare haft heltidsanställningar.

35. Statens roll i kapitalismen har varit en källa för omfattande debatt inom marxismen, se till

exempel Jessop ().

36. En kritik som riktats mot Braverman är hans romantisering av arbetet under tiden före

kapitalismens genombrott. Det finns ett romantiskt skimmer över hantverkaren som hade kontroll över

sitt arbete, som det i boken inte finns någon empiriskt bäring för. Hantverkaren används snarast som ett

sätt att tydliggöra utarmningen av arbetet i nuet.

37. Taylor benämnde sin modell scientific management då han ansåg att arbetet kunde delas upp,

räknas ut och kalkyleras som inom naturvetenskapen. Företagsledare sågs som vetenskapsmän som skulle

skapa den mest effektiva, rationella och lönsamma produktionen. Detta gjorde man bland annat genom

att de anställda skulle ha rutinarbeten som kunde effektiviseras, ackordsystem som skulle få slut på

”latheten” och att all form för kontroll och inflytande över företaget lades i företagsledningens händer

(Braverman ).

38. I Sverige kom Braverman främst att användas av historiker i analyser av tillverkningsindustrin. En

av de författare som tydligast använder sig av och stödjer en del av Bravermans slutsatser är historiken Lars

Berggren som i boken Ångvisslans och brickornas värld: om arbete och facklig organisering vid Kockums

mekaniska verkstad och Carl Lunds fabrik i Malmö - (), utifrån två skilda fabriker i Malmö

analyserar hur förändringar i arbetsprocessens påverkande den fackliga organiseringen. Se även Johansson

(), Rune Åberg ().

39. Kritiken besvaras delvis av Braverman själv som betonar att hans studie inte är en analys av de

anställdas subjektiva upplevelse av arbetsprocessen (Braverman :).

40. Maths Isacson argumenterar i Yrkesarbete och industriell produktion. Om yrkeskunnande inom

verkstadsindustrin () att Bravermans tes om arbetets degradering inte stämmer överens med Isacsons

egen analys av Hedemora verkstäder, där företagsledning för att kunna skapa profit var tvungen att tillåta

en hög nivå av autonomi bland arbetare. Studien reser frågan om vilket genomslag den rena taylorismen

haft inom ramen för den svenska välfärdstatsregimen.

41. Ett exempel på detta, menar Bradley, är hur centralt kön är i formerandet av arbetsprocessen i

relation till management. Företagsledningarna, hävdar hon, agerar olika beroende på om det är kvinnor

eller män som arbetar i och med att de kan kontrollera de olika grupperna på olika sätt, delvis som en

konsekvens av diskurser kring hemmet och kring kvinnor som underordnade mannen. De olika

förhållningssätten innebar att det formas olika bekönade kontrollformer (Bradley ).

42. Inspirerad av denna diskussion visar Lena Abrahamsson() i Att återställa ordningen hur

försöken till förändring mot mer jämställda arbetsplatser ibland cementerar den redan existerande

genusordningen. Ett av hennes centrala argument är att en av svårigheterna med att ändra en existerade

organisation baserar sig på genusordningen, då det finns starka krafter för att inte förändra organisationen

om det rubbar genusordningen.

43. Lena Sommerstad () visar till exempel i Från mejerska till mejerist hur mejeriarbetet

maskuliniseras genom att teknologiska förändringar kodas som manliga.

44. I termer av slutproduktion kan restauranganställda sägas ge en högst materiell slutprodukt – mat,

samtidigt som deras arbete ofta definieras som del av tjänstesamhället.
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45. Tjänsteforskningen växte fram i Sverige under - och -talen och var till en början inriktad på

att undersöka skillnaderna mellan varor och tjänster, delvis för att kunna formera ett forskningsfält som hade

fokus på tjänster (Abiala ; Corvellec och Lindquist ). Boken Servicemötet – multidisciplinära

öppningar (Corvellec och Lindquist ) kan läsas som ett försök att utforska servicemötet från en rad olika

perspektiv som fångar servicearbetes heterogena form. Den kan ses som ett viktigt komplement till

företagsekonomiska analyser av servicemötet som ofta fokuserar på själva mötet med kunden, snarare än på

under vilka samhälleliga villkor tjänsterna produceras. Boken pekar mot skapandet av en forskartradition

som kompletterar detta perspektiv.

46. Sosteric analys bygger på en studie av en nattklubb i Kanada. Författaren menar att när

arbetsgivarna gick från mindre till mer kontroll över sina anställda innebar detta en profitförlust då de

anställda inte var lika motiverade att göra sitt arbete. En intressant frågeställning som studien reser är hur

arbetsprocessen och former för kontroll kan se olika ut i olika sektorer. Hur man får ut mest profit av en

verksamhet beror, enligt Sosteric, på vilka typer av arbeten som görs ().

47. Enligt Hirdman är genussystemet ett samhällsbärande maktsystem som präglar alla samhällets

nivåer och aktörer. Genussystemet utmärks och upprätthålls av två principer: könens isärhållande (till

exempel på arbetsmarknaden) och mannens som norm (till exempel att männens arbete värderas högre)

(Hirdman ).

48. Jag vill påpeka att min kritik inte gäller det fokus på kön och könsrelationer som kännetecknar

Hirdmans genussystem. De flesta teoretiska perspektiv belyser vissa sociala fenomen och underteoretiserar

andra. Vad jag vänder mig emot är å ena sidan modellens slutenhet som förhindrar möjligheter att

komplettera eller expandera det och å andra sidan den centrala ställning som modellen har i svensk

genusvetenskap, där den fungerar mer som ett axiom än som en vetenskaplig förklaring. Modellen riskerar

att skapa ett cirkelresonemang, där kvinnor är segregerade för att de finns ett genussystem, och det finns

ett genussystem för att kvinnor och män hålls isär.

49. Det finns också många intressanta studier av arbetslivet som använder sig av Hirdmans modell

(Abrahamsson ; Johansson ).

50. Teorin har kritiserats utifrån en rad olika perspektiv. En rad genushistoriker har riktat två former

av kritik. För det första menar dessa författare, såsom Cristina Carlsson Wetterberg (), att teorin är

ahistorisk då den utgår från att samma principer är rådande och konstituerande för genusrelationerna

oavsett historiskt skede. Hirdman använder sig av begreppet genuskontrakt för att tydliggöra att det inte är

så att exakt samma genusförhållanden är rådande i alla tider, och att det finns en förändring. Men trots

detta menar författarna att själva systemteorin slår fast en grund för hur alla samhällen alltid har skapat

genusrelationer. Det andra problemet som även ekonomhistoriker och historiker pekat på är att teorin har

svårt att fånga skilda aktörer i samhället då den tenderar att vara deterministisk eftersom ramarna för

systemet redan är givna av genussystemet (de los Reyes ).

51. Se också Heister Eisenstein som betonar att patriarkatet är en del av det kapitalistiska systemet och

att man därmed analytisk sett inte kan skilja på de olika maktstrukturerna ()

52. I Sverige hade Hartmans teori ett stort inflytande på genusforskningen, framförallt inom historisk

och ekonomisk-historisk forskning. Ett exempel på detta är Christina Carlssons () bok Kvinnosyn och

kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati -. Boken behandlar diskrepansen mellan praktik

och ideologi hos socialdemokraterna i förhållande till kvinnors arbete mellan  och . Trots en

ideologisk betoning på vikten av att bryta könsegregeringen hade idéerna inget genomslag i den praktiska
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politiken. Tvärtom, menar Carlsson, accepterade Socialdemokraterna kvinnors ekonomiska beroende av

männen. Enligt Carlsson fanns det två bilder, dels av kvinnor som lönearbetare och dels bilden av kvinnan

som moder, dessa två bilder lyckades inte socialdemokratin att förena. Jónasdóttir () utvecklar utifrån

en marxistiskt influerad maktanalys en dual-system teori för att analysera hur ojämlikhet mellan könen

upprätthålls och reproduceras inom ramen för vad författaren definierar som en kärleksdiskurs där

kvinnors omsorgsarbete transfereras till männen. Hirdmans genussystem kan också ses som en modell

som inspirerats av feministisk marxistisk ansats om tvåsystemsmodell.

53. För en omfattande debatt om materialistisk feminism se Rosemary Hennessy & Chrys Ingraham

(), om klassteorier och kön se Rosemary Crompton (), och om försök att utmana och utveckla

klassteorier med feministisk och postmodernistisk teori se Harriet Bradley ().

54. I Sverige är Christina Florins, Lena Sommestads och Ulla Wikanders bok Kvinnor mot kvinnor: om

systerskapets svårigheter () ett bra exempel på en bok som belyser klasskonflikter mellan kvinnor

utifrån ett genusperspektiv.

55. Robert Miles ifrågasätter idén om den nya rasismen, då han menar att det alltid har funnits

rasismer som just bygger på idén om kulturella skillnader. Till exempel menar Miles har antisemitismen

ofta formulerats utifrån religiösa och kulturella skillnader (men det bör även tilläggas klart rasmässiga

sådana) (). Samma argument kan spåras i Edwards Saids centrala verk Orientalism () där

författaren visar hur skapandet av Orienten ofta skedde via idéer om kulturella skillnader.

56. Se Ruth Frankenberg () och Vron Ware (). I Sverige har begreppet utvecklas av bland

annat Lena Sawyer () och Katarina Mattsson ().

57. I likhet med Neergaard () använder jag begreppet rasifiering för att beskriva de grupper av

människor som genom maktutövning blir rasifierade. Även ”svenskar” är rasifierade, i meningen att

”vithet” och ”svenskhet” också är rasifierade positioner. Jag har valt att använda begreppen ”svensk” för att

beskriva denna maktposition.

58. Ett exempel på feministiska författare som utifrån denna tradition analyserat kvinnors olika

positioner inom den internationella arbetsdelningen är författarna June Nash och Maria Fernández-Kelly

som i boken Women, men, and the international division of labor () visar hur multinationella företag

inom sig just har en internationell arbetsdelning som legitimeras genom bland annat olika genus- och

rasifierade ideologier.

59. Fokus i boken är konsekvenserna av den omfattande nedskärningar och omorganiseringar som skett

inom den offentliga sektorn under -talet. Johansson utgår från att den decentraliseringen som skett i

förhållande till kommunerna kommer att innebära att det inte finns en utan flera välfärdsmodeller som

därmed kommer att påverka kvinnor på olika sätt. En av slutsatserna Johansson drar är att kommunerna inte

kan undgå de förändringar som initierats på det nationella planet, men det finns olika lokala strategier för att

möta förändringarna. De kommuner som analyseras är Pajala, Kalmar, Botkyrka och Gnosjö.

60. Ett problem med McCalls antagande är att den ekonomiska basen blir bestämmande för hur

förhållanden mellan olika grupper ser ut. På så sätt kommer kapitalismen och dess förändringar att vara

det centrala för hur ojämlikheten formas.

61. Boken bygger på ett omfattande empirsikt material, med bland annat intervjuer och information

av anställda och arbetsgivare på Volvo Torslanda. Författarna visar till exempel att jugoslaviska arbetare

riskerar att hamna i sämre betalda och mer monotona yrken än både svenskar och finska arbetare, även
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om de inte har sämre utbildning eller arbetslivserfarenhet. De anställdas kön är också centralt för att

avgöra var man kommer att hamna inom den interna hierarkin.

62. Jag skriver ”facket” när informanterna och jag talar om fackligt arbete generellt. I de fall då vi talar

om Hotell- och restaurangfacket specifikt skriver jag HRF.

63. En yrkesgrupp som inte intervjuats men som har mycket kontakt med kunder är receptionister.

Detta har inte gjorts eftersom jag var intresserad av arbeten där det ingick en tydlig servering av kunder, i

form av till exempel varor.

64. Högskoleutbildningar inom hotell och restaurang finns inom fyra områden. Service management

programmet där man utbildas till civilekonom, yrkestekniskskola, restauranghögskolan och

turistprogrammet. Kvalificerad yrkesutbildning finns också som en fortsättning på hotell- och

restaurangprogrammet eller som ett alternativ till högskoleutbildning (SHR och HRF ).

65. Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI , -siffernivå för SNI -

År -, SCB.

66. Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI , -siffernivå för SNI -

År -, SCB.

67. Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI , -siffernivå för SNI -

År -, SCB. Att antalet hotellföretag och restauranger inte utgör den totala summan hotell och

restauranger beror på att jag inte har räknat med camping, vandrarhem, stugbyar, centralkök,

cateringföretag och centralköksföretag.

68. Tidningen var ursprungligen organ för kamratklubben servitörerna. Första numret gavs ut  april

 och den köptes upp av det nybildade förbundet för  kr (Ståhl ). Tidningen har haft olika namn

under årens lopp och har helt nyligen bytt namn från Svensk Hotellrevy till Hotellrevyn.

69. Ordet flexibilitet är, som sociologen Anne Grönlund visar (), ett begrepp vilket fylls med en rad

olika ideologiska meningar. Jag har valt att använda begreppet i de fallen där det dels är knutet till teorier eller

till begrepp, som till exempel numerär flexibilitet, dels i de fall då informanterna talar om flexibilitet.

70. Abiala identifierar tre andra grupper av serviceanställda förutom personlig service. Den första

gruppen kallar hon för Arbete först kunden sen. Det typiska för denna grupp menar författaren är att det inte

är relationen till kunden som är de centrala. Denna grupp utgörs av anställda som i hennes undersökning för

det mesta har någon form av expertkunskap och blir specialiserade inom sitt område (kundmottagare,

specialister, optiker, urmakare, bilmekaniker). Den andra gruppen som Abiala beskriver är Rutinförsäljning

där den centrala delen av arbetet är försäljning som utförs av affärsbiträden och kassörskor. Den sista gruppen

Abiala beskriver är Övertalningsförsäljning där den anställdas inverkan på kunden är viktigt för om kunden

beslutar sig att köpa det servicearbetaren erbjuder. Exempel på dessa arbeten är försäljare (Abiala ).

71. Hochschilds bok bygger främst på intervjuer med flygvärdinnor, men även på deltagande

observationer vid utbildningstillfällen, närvaro vid rekrytering och intervjuer med ledningar.

72. För att fånga känsloarbetet utgår Hochschild från Erwin Goffmans begrepp om surface och deep

acting (Goffman ). Problemet menar Hochschild är att de anställdas relation mellan det emotionella

arbetet de skall utföra, det som skall vara på ytan, blandas samman med det som finns i djupet (en konflikt

mellan surface och deep acting).

73. I intervjuundersökningen Stressig Service, bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar,

uppger  procent av medlemmarna att stress och psykisk påfrestning är ett stort arbetsmiljöproblem.

Stressen kopplas framförallt till en ökad arbetstakt (Hotell- och restaurangfacket a).
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74. Filbys studie bygger på fältarbete i tre olika affärsverksamheter. Alla ägdes av samma koncern men

de hade olika status. Författaren visar att affärerna gjorde status genom att kräva att de kvinnligt anställda

spelade kön på olika sätt. I den fina affären fanns det ingen uttalad ambition från arbetsgivaren att

kvinnorna skulle ha en aktiv flörtig relation med kunderna, medan de anställda upplevde att det fanns en

stark idé om att detta var en naturlig del av arbetet som de förväntades utföra. I affären med lägst status

förväntades, vilket arbetsgivarna explicit uttryckte, att de anställda skulle flörta med de manliga kunderna

då det ökade vinsten. Filbys studie visar att de finns en länk mellan vad företaget vill sälja som image och

hur sexualiteten skall spelas i de olika affärerna (Filby ).

75. Utgångspunkten i Petersson analys är, till skillnad från Hochschilds Goffmaninfluerade ansats, ett

poststrukturalistiskt perspektiv. I hennes bok är begreppet ”performativitet” (Butler ) det centrala

teoretiska redskapet.

76. Venus menar att de ”vita” arbetarklasskvinnorna i utbyte mot arbete, även om det var dåliga löner

och arbetsvillkor, fick en ”psykologisk lön” som innebar att de kunde kompensera för den klass- och

könsdiskriminering de utsattes för ().

77. Spegling Malmö /, Malmö stad.

78. Begreppet är inspirerat av ordet homosocialitet, som myntades för att identifiera de processer som

gör att män väljer män (Kanter ; Wahl, m.fl. ).

79. Nilssons studie bygger på intervjuer med anställda på båtarna under nittonhundrafemtio-, sextio-

och sjutiotalet. Nilsson visar bland annat att yrkessegregeringen skapade en rumslig segregering på båten

som gav förutsättningar för att homosexuella män kunde arbeta på båtarna. ”Såna” arbetade mest i den

direkta kontakten med passagerarna medan de heterosexuella männen framförallt arbetade på däck och

maskin. Rörligheten mellan platserna och därmed yrkena menar Nilsson innebar att skillnaderna mellan

”såna” och de ”riktiga karlarna” minskade då man fick en ökad insikt och tillträde till andras yrken och

platser (Nilsson :-).

80. Oscar Pripp identifierar en liknande upplevelse bland assyriska och syriska småföretagare i Södertälje.

Informanterna i studien beskriver till exempel att kunder med svenskt ursprung undviker invandrarägda

restauranger, och att de upplevde att de hade svårare att få omgivningens förtroende (Pripp ).

81. Det engelska ord som författarna använder är gendered spatial segregation. De synliggör två andra

former av segregering: bekönad social segregering (gendered social segregation) som innebär att även om

kvinnor och män befinner sig på samma platser så intar kvinnor och män olika rum. Privat bekönad plats

(private gendered space) innebär att även om man befinner sig på blandade arbetsplatser skapas privata

”könsrum”. I sin analys av hur kunder, arbetsgivare och anställda interagerar på olika matställen

identifierar författarna alla tre olika formerna av bekönad segregation.

82. I sin studie visar Braverman hur central tidens organisering är inom taylorismen, tidsstudierna är

ett exempel på arbetsgivarnas försök till att kontrollera arbetsprocessen via tid. Braverman hävdar att

kontrollen av arbetstiden också är en kontroll av arbetsprocessen, en kontroll som innebär att arbetarna

förlorar en helhetssyn över produktionen (Braverman ).

83. I boken Women, time and the weaving of the strands of everyday life () studerar sociologen

Karen Davies kvinnors erfarenhet och förhållande till tid. Hon argumenterar att tidens utformning är

definierad utifrån mäns och kapitalklassens intressen. Problemet anser författaren är att medan

klassintresset i tidsorganisering har varit föremål för vetenskapliga analyser, har könsaspekten av tid

förblivit osynliggjord. Tidens organisering har därmed ofta analyserats i relation till betalt arbete eller till
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det offentliga. Davies visar hur denna tidsorganisering påverkar kvinnors liv och arbete, och hur kvinnor

bygger upp andra former av tid som är mer kollektiva i relation till familjen. Det intressanta med Davies

analys är, enligt min mening, att hon synliggör hur tiden är socialt konstruerad och att den formas inom

ramen för en maktrelation såväl mellan klasser som mellan könen.

84. Glucksmann betonar att ett genusperspektiv på tid inte innebär att kvinnor och män har olika

former av tidsuppfattningar och tidserfarenheter, utan att kvinnors och mäns arbetstid organiseras inom

ramen för skilda sociala processer.

85. Utredningen beskriver de anställdas arbete som ett ”passningsarbete” och jämställer det med

arbetstider som till exempel frisörer hade (en yrkesgrupp som idag tillhör HRF).

86. Fördelning tidsbegränsade anställningar : Vikariat: nio procent. Provanställningar: tre

procent. Objekt och projektanställningar: en procent. Anställning vid behov: nio procent. Annan

tidsbegränsad anställning: åtta procent samt fyra procent säsongsanställda (Nelander och Goding ).

HRF i Malmö gjorde  en egen undersökning av de anställdas anställningsvillkor som visade att

flertalet av dem som svarade hade en tidsbegränsade anställning.  fanns i Malmö  kollektivavtal på

arbetsplatser som var medlemmar i Sveriges hotell och restaurangföretagare (SHR) och  hängavtal.

I undersökningen tillfrågades de anställda på arbetsplatserna med hängavtal vad de hade för

anställningsformer. Man fick svar från  arbetsplatser. Anställningsformerna fördelade sig så här: Tolv

procent hade fast heltidsarbete.  procent hade fast arbetet på deltid.  procent var anställda för en viss

tid – de hade alltså ett tidsbegränsat jobb. Den vanligaste anställningen var extra vid behov. Det kan finnas

en rad orsaker till varför siffran är så hög. En kan vara att det är personer med denna typ av anställning

som svarat. En annan orsak kan vara att svaren kom från arbetsplatser med få anställda, vilka brukar vara

dem som har hängavtal. En tredje orsak till den höga siffran kan vara att det är mer vanligt förekommande

med denna form av anställningar i storstäder.

87. Mellan  och  ökar andelen vid behovsanställda bland medlemmarna från ett till nio

procent, och de tidsbegränsade anställningarna från tolv till trettio procent (Nelander och Goding ).

88. Enligt författaren är det viktigt att se skillnader mellan olika former av tidsbegränsade

anställningar. Vad som avgör ens möjligheter att få ett fast jobb är beroende av, menar hon, den funktion

den anställda har på företaget. Om de anställda har en kapacitetshöjande funktion blir de svårt, menar

hon, att etablera sig på arbetsmarknaden.

89. Andreas Jonsson och Mårten Wallette visar i studien Är utländska medborgare segmenterade mot

atypiska arbeten? () att det finns lite som tyder på att tidsbegränsade anställningar innebär en

språngbräda till mer trygga anställningsformer. Kristina Håkansson () visar att sannolikheten att

tillfälliga anställningar för utländska medborgare övergår till fasta anställningar är lägre än motsvarade

för svenska medborgare.

90. Även om det finns förändringar i anställningsformer är det viktigt att se den kontinuitet som finns

i relation till vilka grupper av löntagare som har de tillfälliga anställningarna eller anställningsformerna

som på olika sätt skiljer sig från de ”vanliga” anställningsformerna på arbetsmarknaden.

91. Till exempel är det många inom handelsavtalsområde (och även inom hotell- och

restaurangbranschen, dock färre) som arbetar ofrivillig deltid och därmed arbetar färre timmar än vad de

vill och har råd med. De anställda kan ha tillsvidareanställningar men detta garanterar inte en ekonomisk

trygghet (Mulinari ; Nyberg ).
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92. I Kritik eller tystnad: en studie av arbetsmarknads- och anställningsförhållandens betydelse för

arbetsmiljökritik () utforskar författarna Gunnar Aronsson och Klas Gustafsson anställningsformernas

inverkan på de anställdas möjlighet till och upplevelser av att kunna kritisera och påverka sin arbetsmiljö.

Inom restaurang- och servicesektorn identifierar författarna fyra yrken vars arbetsförhållanden och

anställningsformer är viktiga faktorer för att de anställda är återhållsamma med arbetsmiljökritik

(:). Dessa är: städare, kock/hovmästare, köksbiträde, receptionist och kundinformatör. Författarna

menar att det finns en korrelation mellan arbetsmarknadsförhållanden och individens möjlighet att på

lokal nivå kunna kritisera sin arbetsmiljö.

93. En fråga som lyfts fram genom materialet är hur ökningen av tillfälliga anställningar har

förändrat arbetsgivarnas kontroll av anställds arbetstid. Även om arbetstiden förändras till exempel

genom att anställda inte är på arbetet mellan .-., så innebär inte detta att kontrollen över

arbetskraftens tid minskar i och med att arbetskraften i de fall de har tidsbegränsade anställningar,

eller ofrivilliga deltider, ofta inväntar fler arbetstimmar. Arbetstiden kan delvis sägas ha expanderat

bortom åttatimmarsdagen och är istället närvarande under hela tiden människor måste vänta på att ”få”

ett arbete.

94. Den ökade flexibiliteten i arbetslivet kopplas av vissa forskare till en ökad intensifiering av arbetet

(se till exempel Thompson och Warhurst ).

95. Enligt författaren är kärnan i denna diskurs idén om att vi förflyttat oss från ett stabilt

industrisamhälle, till ett osäkert kunskapssamhälle. Detta innebär att organisationen av produktionen

måste anpassas för att kunna möta en ökad flexibilitet och konkurrens (Grönlund :).

96. Standing () belyser en rad begräsningar som han menar finns med begreppet feminisering.

97. Ett liknande resonemang förs av arbetslivsforskaren Ursula Huws () som menar att det sker

en erodering av yrkesgränserna och därmed yrkesidentiteten. Författaren menar att luddiga begrepp som

”social” och ”bra på att kommunicera”, som är vanliga i utlysningar av servicearbeten, innebär att det är

svårt att begränsa vad det är för arbete man skall utföra. Vilket i sin tur kan innebära att arbetsgivarna ges

mer makt att förflytta sin arbetskraft.

98. Till exempel argumenterar Paul Bagguley () att den funktionella flexibiliteten på hotellen

framförallt utfördes av män, då de oftare var engagerade i mer allmänna arbetsuppgifter än kvinnor. Ett

problem med analysen är att författaren analyserar arbetet utifrån givna yrkeskategoriseringar, vilket

döljer att kvinnors arbeten ofta är mer omfattande än männens. Den funktionella flexibiliteten kan döljas

då mångfalden av arbetsuppgifter ingår i definitionen av dessa yrken.

99. Informanterna som citeras i detta kapitel är alla medlemmar i HRF.

100. Författarna John Bryson m.fl. argumenterar i boken Service Worlds: People, Organisations,

Technologies () att ett av de gemensamma dragen för servicesektorn är låg organisationsgrad och låg

facklig verksamheten. I Sverige är organisationsgraden även inom hotell- och restaurangbranschen högre

än i till exempel USA och Storbritannien.

101. Detta innebär att ju mer upplevelsen av degradering infinner sig desto mer kommer man att

leka, och därmed förstärka trenden än mer.

102. Frågan i Hotellrevyn löd: Är du beredd att strejka? Följande svar gav de tillfrågade: Ja: 

personer (, procent). Nej:  personer (, procent). Inget svar:  personer (, procent). De

viktigaste frågorna att driva enligt de som svarade var: . Lönenivån. . OB-ersättningen. . Fast jobb på

heltid. . Kortare arbetstid. . Inflytande på jobbet
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103.  bildades arbetsgivarorganisationen Sveriges restauratörförening som idag är Sveriges hotell

och restaurangföretagare.

104. Vid förbundets bildande var arbetstiden för kvalificerad kökspersonal cirka - timmar per

vecka, och för diskpersonal över  timmar. Städare arbetade mellan - timmar per vecka, och

servitriser minst  timmar (Jarnhammar :).

105. HRF organiserar anställda på krogar, hotell, restauranger, barer, kasinon, konditorier, flygplatser,

bingo- och bowlinghallar, konferens-, turism- och nöjesparksanläggningar. Yrken som organiseras är

servitris, servitör, kallskänka, kock, restaurangbiträde, städare, receptionist, portier, croupier, vaktmästare,

garderobiär, skidlärare, skoterförare, isbyggare, hundspannsförare, dörrvaktmästare, baderska, liftskötare,

bingoutropare, uthyrare och björnskötare. Många olika yrken har fallit bort, och många har tillkommit.

Både beroende på att nya yrken har skapats, men även på att vissa yrken tagits bort, och att

yrkesbenämningarna har blivit mer omfattande och mindre specialiserade.

106. Statistisk årsbok för Sverige . Tabell , ”Vissa fackliga organisationers anslutna medlemmar

den  december ”, SCB.

107. Forskaren Margrethe Daae-Qvale (), skriver i Arbetarhistoria att hotell- och

restaurangfacket i Norge var ett av de fack som tidigast tog upp frågor om integration och de anställdas

rättigheter. Jag har inte gjort någon vetenskaplig analys av likheter och skillnader mellan olika förbund

men HRF har gett ut en del material om integration som betonar att det är viktigt för facket att bekämpa

såväl rasism som homofobi då det finns många invandrare och homosexuella inom branschen. Ofta

betonas vikten av mångfald i programmen, och att det är en bransch där det råder en viss tolerans.

108. I studien Hotellet, kunden eller jag? identifierar författaren Mette Wesström () ett liknande

fenomen. Hon menar att de anställda inte själva upplever att de får samma lojalitet tillbaka som de ger till

företaget. Problemet med Wesströms analys är att hon inte kopplar detta till en ojämlik relation mellan

arbetsgivare och anställda utan ser det som en fråga om brister i organisationen, där det finns möjlighet att

skapa det goda arbetet.
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